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RESUMO 
 

Com o advento da globalização houve o fortalecimento do mercado turístico, pois ao 
tornar os destinos turísticos similares, também incentivou o aumento da 
competitividade entre eles e, com essa competitividade, os destinos passaram a 
investir mais em ferramentas de promoção e divulgação. Percebendo esta 
tendência, desenvolvemos um estudo que visou realizar uma revisão teórica sobre a 
comunicação no turismo, o marketing, o marketing de lugares, as marcas e o design, 
desenvolvendo uma coleta de dados sobre marcas de destinos turísticos, utilizando 
documentos escritos oficiais e também eletrônicos públicos. Com tais informações 
em mãos, foi construído um comparativo entre quatro marcas internacionais, 
Portugal, Espanha, Nova York e Toronto, e a marca desenvolvida para o Rio de 
Janeiro, com vistas a avaliar o que é importante na construção das marcas, 
compreendendo como seu conceito é aplicado aos destinos turísticos. Foi 
desenvolvida uma metodologia baseada em método comparativo e a pesquisa deste 
trabalho classifica-se como básica e qualitativa. A partir dos resultados obtidos, foi 
possível definir suas semelhanças e diferenças, analisando como o conceito de 
marca é usado em cada um dos exemplos a partir da análise de quatro categorias-
base de estudo. 
 
Palavras-chave: Turismo. Marketing. Comunicação. Marcas Turísticas. 



ABSTRACT 
 
With the arrival of globalization we could realize the strengthen of touristic market 
because by making the touristic destinations very similar, it also stimulated the 
competition between those places, and due to this competitiveness, the touristic 
destinations are investing more in promotion and advertising resources. By realizing 
this trending, we have developed a work that aimed to make a theoretical review 
about the communication in Tourism, the marketing, the place marketing, the 
trademarks and the design, developing a data compile about touristic destinations 
brands by using official written and electronic documents. Regarding these 
information, it was built a comparison between four international brands, Portugal, 
Spain, New York and Toronto, and the brand developed to Rio de Janeiro, in order to 
appraise what is important to built marks, understanding how it’s concept it is applied 
to touristic destinations. It was developed a methodology based on a comparative 
method and this work research is classified as basic and qualitative. Considering the 
results, it was possible to define its similarities and distinctions, analyzing how the 
concept of marks is used for each one of the examples starting with the analysis of 
four base-categories of study. 
 
Key-words: Tourism. Marketing. Communication. Touristic marks. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

O atual mundo globalizado desfez diversas fronteiras que antes se colocavam 

à frente dos negócios e impulsionou uma nova forma de pensar e agir. A chegada 

dessa globalização fortaleceu de certa forma o mercado turístico, pois, uma vez que 

tornou todos os lugares similares, também incentivou a competitividade entre eles, 

fazendo com que se munissem de meios que os diferenciassem dos demais, como 

corroboram Kotler e Armstrong ao afirmarem que:  
 
 
 

Os anos 90 assinalam a primeira vez que as empresas em todo o mundo 
têm de pensar em termos globais. O tempo e a distância diminuem 
rapidamente com o advento das comunicações e transportes mais eficientes 
e dos fluxos financeiros. Os produtos desenvolvidos em um país encontram 
grande aceitação em outros (1999, p. 435). 

 
 
 

A partir desta afirmação, pode-se observar o impacto que foi sentido ao 

perceber que tudo que já havia sido consumido regionalmente, agora alcançava um 

mundo inteiro em questões de segundos, despertando interesse e êxtase.  

O papel das comunicações foi de extrema importância para que isso 

ocorresse, pois através delas foi possível chegar do outro lado do mundo com muito 

mais rapidez e clareza, ampliando a oferta de produtos e serviços em uma escala 

antes inimaginável. Para o turismo a globalização também trouxe a quebra de 

obstáculos, mas principalmente, a abertura de espaço para a competitividade.  

Quando mais de um lugar passou a oferecer os mesmos serviços aos 

consumidores, criou-se um padrão que os afetava negativamente. Se no local onde 

se está pode-se consumir as mesmas coisas que poderia se deslocasse para outro, 

para que se deslocar? E assim foi possível perceber que características 

diferenciadoras deviam ser exaltadas, monumentos, natureza, história e uma série 

de outros atrativos se tornaram a peça principal de um jogo no qual quem se 

diferenciasse mais, ganhava. Ganhava um fluxo contínuo de visitantes, novos 

investidores, novos moradores, uma posição mais visível dentro do cenário turístico 

nacional e internacional, uma vez que foi “preciso procurar intensificar a experiência 

turística por meio de valor agregado e torná-la mais significativa e gratificante” para 

o turista (KOTLER et al, 2007, p.245). 
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O ambiente mundial atual também é propício para que a promoção e 

divulgação do turismo se deem de forma satisfatória, já que mesmo com a grave 

crise econômica de 2009, o setor teve um crescimento significativo nos anos 

seguintes.  

No caso do Brasil, os dados da Organização Mundial de Turismo (OMT) 

revelaram que em 2010 o país teve um aumento de 52% comparado a 2009, ficando 

na frente da Arábia Saudita (28%), Rússia (26%), e China (17%). Tal crescimento foi 

atribuído pela OMT aos grandes eventos que deverão ser realizados nos próximos 

anos no país, desenvolvendo um marketing positivo para sua imagem (MTur, 

2011a).  

Em conjunto, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e 

o Ministério do Turismo (MTur) ainda apontam um relativo crescimento dos 

desembarques nacionais e internacionais no país, caracterizando a boa colocação 

de sua imagem no cenário mundial (Figuras 1 e 2). 

 
Figura 1: Desembarque de passageiros em voos internacionais no período de Janeiro a Maio, entre 
os anos de 2009 e 2011. 
Fonte: Ministério do Turismo, 2011a. 

 

 
Figura 2: Desembarque de passageiros em voos nacionais no período de Janeiro a Maio, entre os 
anos de 2009 e 2011. 
Fonte: Ministério do Turismo, 2011a. 
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Analisamos ainda o número de desembarques internacionais a partir das 

grandes regiões do mundo, no qual as Américas ocupam a terceira posição, ficando 

somente atrás da Europa e Ásia e Pacífico (Figura 3). 

 
Figura 3: Chegadas internacionais de turistas segundo grandes regiões – 2010. 
Fonte: Ministério do Turismo, 2011b 
 

Com esse crescimento do setor turístico interno e a melhora da sua posição 

em âmbito externo, observamos que diversas ferramentas têm sido utilizadas. Nesse 

sentido, o marketing, uma das ferramentas da comunicação, passa a ser aplicado 

também aos destinos para auxiliar na elaboração de estratégias que levarão os 

lugares a se diferenciarem uns dos outros. Essa ferramenta se desenvolveu de tal 

forma que obteve um setor só para si, onde pôde expandir seus estudos, e ficou 

conhecida como marketing de lugares (place marketing), responsável por projetar 

um lugar de modo que satisfaça as necessidades do seu público-alvo, (KOTLER et 

al, 2007; GARRETT, 2008).  

Um destino, para que possa chamar a atenção do público, precisa de algo 

que o defina. Então, nada melhor para defini-lo do que uma marca que possa 

identificá-lo e na qual seja possível abranger todas as suas principais características, 

de maneira que o público e o mercado turístico possam percebê-lo facilmente. 

A criação e desenvolvimento de uma imagem de marca serão necessários 

para que todas as características definidoras possam ter visibilidade, uma vez que “a 

imagem talvez seja um dos temas de maior relevância quando se trata de turismo” 

(GASTAL; CASTROGIOVANNI, 2003) e tais conceitos que serão aplicados à marca 

devem ser estrategicamente pensados para que possam refletir a essência do lugar 
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de maneira coerente e não ser, simplesmente, uma promessa vaga e sem 

fundamentos.  

Pinho (1996) e Costa (2008) apontam que a promoção das marcas teve início 

em 1885 (apud SILVA, 2010, p. 40) e, ainda hoje essa estratégia é utilizada em larga 

escala, pois o uso das marcas tornou possível a identificação e diferenciação dos 

lugares a partir de conceitos únicos. Conceitos que quando aplicados serão somente 

a chama que despertará o desejo e o interesse pela visita, que quando consumida 

deve, impreterivelmente, corresponder às expectativas que gerou. As marcas 

criadas por vários destinos turísticos procuram destacar os destinos e torná-los mais 

competitivos, então, o que é importante na construção destas marcas?    

Em busca de respostas para essa questão, propusemo-nos, neste trabalho, a 

estudar as marcas e sua importância para os destinos turísticos, que tem como 

objetivo principal compreender como o conceito de marca é aplicado aos destinos 

turísticos e qual a sua contribuição para a competitividade destes destinos. Para isso 

escolhemos cinco marcas turísticas diferentes: Marca Rio de Janeiro, Marca Nova 

York, Marca Toronto, Marca Portugal e Marca Espanha.  

Tal escolha recaiu em diferentes locais, sendo eles em dois estados, uma 

cidade e dois países, em busca de identificar os pontos em comum que estas 

marcas possuem, mesmo quando aplicadas a destinos com abrangências e públicos 

distintos. Ainda, foram levados em conta aspectos como reconhecimento e 

relevância que tais marcas possuem no ambiente mundial, além de seu estudo ser 

de interesse pessoal. 

 As marcas Espanha e Portugal foram escolhidas por representarem marcas 

fortes no segmento turístico mundial, a marca Nova York foi escolhida por trabalhar 

internamente sua marca, a marca Rio de Janeiro foi escolhida pelo interesse pessoal 

pelo seu recente lançamento e por ser um dos destinos turísticos mais conhecidos 

do Brasil e a marca Toronto, pela quantidade de informações fornecidas, agregando 

mais valor ao presente estudo. 

Os objetivos secundários que permitiram chegar ao objetivo principal 

compreendem: 

a) Definir o papel da comunicação na comercialização do produto turístico; 

b) Analisar o uso do marketing para os destinos turísticos;  

c) Discutir o conceito de marca; 

d) Caracterizar o uso da marca nos destinos turísticos; 
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e) Reconhecer o uso do design gráfico na marca; 

f) Citar exemplos de marcas de destinos turísticos; 

g) Comparar as marcas de destinos turísticos.  

Para atingir os objetivos propostos e responder ao problema formulado foi 

utilizado o método comparativo, no qual o estudo de exemplos similares possibilita 

obter subsídios para avaliar se o objeto possui características iguais ou diferentes. A 

criação de categorias permite fazer estas comparações ao verificar o conteúdo ou 

ações dos exemplos e assim, apontar as similaridades e divergências.  

A pesquisa deste trabalho classifica-se como básica e qualitativa, tendo como 

procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica e também de levantamento.     

Para obter este entendimento, inicialmente fizemos uma revisão teórica sobre 

o papel da Comunicação no Turismo, Marketing, Marketing de Lugares, Marcas, 

Design. Após, procedemos à coleta de dados sobre marcas de destinos turísticos 

utilizando documentos escritos oficiais e também eletrônicos públicos. 

Como não foi possível obter todos os dados necessários, foram utilizadas 

informações, fornecidas pela empresa que desenvolveu a marca Rio de Janeiro, 

cedidas por meio de uma entrevista estruturada (Apêndice). Após, foram 

selecionadas categorias a serem verificadas. A análise de cada uma das marcas foi 

realizada frente às categorias escolhidas retirados da teoria. Por fim, fizemos 

comparação entre as marcas escolhidas.      

Para uma análise correta da matéria, realizamos no capítulo 2 uma revisão 

teórica sobre o papel da Comunicação no Turismo e estudamos os instrumentos da 

Comunicação e do Marketing, com vistas ao marketing de lugares, e como eles se 

aplicam dentro da estrutura turística, sendo utilizados por destinos, e esclarecendo 

suas principais contribuições. 

No capítulo 3, estudamos as marcas desde sua origem, apresentando os 

conceitos históricos nos quais foram pautados o surgimento da idéia de marca e 

como ocorre a composição da mesma, com conceitos aplicados no Design Gráfico. 

Vimos também a formação da identidade visual de um lugar, abrangendo as idéias 

advindas do branding, que tratam como as marcas devem ser geridas no contexto 

mundial globalizado de competição e diferenciação. 

Ainda neste capítulo, apresentamos os valores utilizados para o 

desenvolvimento de campanhas de sucesso desenvolvidas em dois países, um 

estado e uma cidade, sendo eles Portugal, Espanha, Nova York e Toronto, 



17 

 

respectivamente. Verificamos suas semelhanças e diferenças, com destaque para 

os elementos que possuem em comum, no intuito de identificar como marcas fortes 

se apresentam para o mercado.  

Recentemente (março de 2011), o Governo do Estado do Rio de Janeiro criou 

uma nova campanha publicitária na qual desenvolveu uma nova logomarca 

juntamente com o slogan “RJ Marca Registrada do Brasil”. O objetivo da campanha 

é engajar a sociedade fluminense no novo momento que o Estado vivencia. Valores 

do Rio são expressos em palavras únicas como Paz, Alegria, Inovação, Paixão.  

O Estado do Rio de Janeiro, principalmente o município com o mesmo nome 

possui um grande tradição turística, sendo a cidade brasileira mais conhecida 

internacionalmente e a que mais recebe turistas estrangeiros. Por isso, pela 

importância que o turismo tem no Estado, sua marca poderá influenciar os turistas 

sobre a personalidade de seus produtos, da experiência promissora da viagem, do 

compromisso em satisfazer as expectativas e distribuir consistentemente a referida 

promessa.  

Por isso, a marca Rio de Janeiro também é analisada neste capítulo, sendo 

verificados os pontos principais tratados em seu projeto de implementação e como 

sua veiculação está sendo feita, quais foram as principais idéias abordadas e no que 

foi pautada a decisão final para a escolha do conceito que está sendo utilizado. 

Ainda, realizamos uma análise comparativa entre as cinco marcas apresentadas 

Ao final do estudo, concluímos com um resumo acerca de tudo o que foi visto, 

dando destaque às principais considerações acerca da gestão e posicionamento de 

marcas turísticas em geral. Ainda, indicamos também as principais características 

presentes nos casos apresentados, buscando compreender como o conceito de 

marca é aplicado aos destinos turísticos e qual a sua contribuição no que diz 

respeito à competitividade entre eles. 
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2  O PAPEL DA COMUNICAÇÃO NO TURISMO: REVISÃO TEÓRICA  

Damos início a abordagem de algumas considerações sobre as áreas da 

comunicação e do marketing, apresentando teorias de autores como Kotler, 

McCarthy, Lauterborn, entre outros, além de posicionar tais áreas dentro do setor 

turístico. Ainda, discutimos sobre como o marketing de lugares agrega ao turismo e 

a promoção do mesmo através do uso das marcas turísticas, sendo desenvolvida 

uma breve revisão sobre o tema, um esclarecimento sobre como as marcas são 

construídas e o uso de artifícios como o branding.  

Aqui então apresentaremos duas teorias de estudo distintas através das quais 

podemos estudar a comunicação no turismo, sendo elas a semiótica e a análise 

processual abordada por Kotler. Ambas serão desenvolvidas para que possamos 

agregar um maior entendimento teórico sobre o assunto, entretanto neste estudo 

optamos por trabalhar com a analise processual, que se utiliza de uma abordagem 

de causa e efeito, conforme veremos nos capítulos que seguem. 

 

2.1. COMUNICAÇÃO E MARKETING: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

A comunicação pode ser entendida como a representação de uma realidade 

e/ou a maneira das pessoas se relacionarem entre si, dividindo e trocando 

experiências, idéias, sentimentos, informações, modificando mutuamente as 

sociedades em que vivem. Para Fidalgo (2010) comunicar é tornar comum e para 

isso, há a transmissão de uma informação que é compartilhada. O processo de 

comunicação constrói o saber, a informação e a transmissão.  

Os primeiros estudos de comunicação, denominados modelo da Escola 

Processual, entendem a idéia de comunicação como uma transmissão de 

mensagens (SHANNON; WEAVER, 1949). Estes estudos são voltados para a 

análise das funções e dos efeitos dos então chamados “meios de comunicação de 

massa”. Estes estudos se inscrevem notadamente nos marcos da sociologia 

(funcionalista) e da psicologia social (de orientação behaviorista). 

Para este conhecido modelo, a comunicação ocorre entre quem se comunica 

e um receptor por meio de um canal. O que se comunica é a mensagem que pode 

ser palavras, gestos, olhares e movimentos do corpo, por meio de códigos que são 

sistemas de signos que representam idéias. O modelo supracitado é linear, de 
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comunicação simples e eficiente na detecção de solução para problemas técnicos 

de comunicação.  

Analisando a teoria, Fidalgo (2010) entende que os autores não acreditam 

que seu modelo se limita aos problemas técnicos da comunicação, mas também se 

aplica aos problemas semânticos e aos problemas pragmáticos da comunicação. 

Para ele o processo comunicativo se distingue em três níveis: o técnico - relativo ao 

rigor da transmissão de sinais, o semântico – relativo à precisão com que os signos 

transmitidos convêm ao significado desejado, e o nível de eficácia – relativo à 

eficácia com que o significado da mensagem afeta da maneira desejada a conduta 

do destinatário. Este modelo é uma extensão de um modelo de engenharia de 

telecomunicações que trabalha as relações de tipo causa/efeito e não sígnico. 

O modelo de Shannon e Weaver, conhecido como da escola processual, 

entende a comunicação como um fluxo de informação. No entanto, há outras teorias, 

como a da semiótica que entende a comunicação como uma “produção e troca de 

sentido”. Esta se divide em semiótico-informacional e o semiótico-textual (WOLF, 

1995).   

Toda comunicação se faz por meio de sinais e o estudo de sinais tanto pode 

ocupar um lugar central como um lugar periférico no estudo da comunicação. 

No nível semântico se levantam questões de natureza semiótica,  

 
[...] as questões não se colocam sobre a formação das mensagens, da sua 
estrutura interna, da sua adequação ao que significam, da sua relevância, 
mas sim sobre a sua transmissão, partindo-se do pressuposto de que as 
mensagens estão já determinadas no seu significado. Qualquer conotação 
que a mensagem possa ter será sempre entendida como ruído (FIDALGO, 
2010, [s/d]).  

 

O modelo semiótico de comunicação é aquele em que a ênfase é colocada na 

criação dos significados e na formação das mensagens a transmitir. Para que haja 

comunicação é preciso criar uma mensagem a partir de signos, mensagem que 

induzirá o interlocutor a elaborar outra mensagem e assim sucessivamente.  

O modelo semiótico-informacional acrescenta ao primeiro a compreensão da 

natureza semiótica das mensagens: mais do que um material inerte transportado, as 

mensagens são unidades de sentido. Essa compreensão provoca um movimento 

analítico centrado nas estruturas de significação das mensagens. Este tipo de 

estudo evoca particularmente a contribuição das ciências da linguagem. 



20 

 

O modelo semiótico-textual quebra o caráter unitário das mensagens, e 

procura lê-las na sua intertextualidade – desenvolvendo uma semiótica da cultura. 

Aqui, a presença e o papel dos sujeitos sociais, mesmo o trabalho de produção e 

recepção, são negligenciados em função da ênfase na dimensão simbólica e 

sentidos produzidos (FRANÇA, 2001). 

A preocupação desta teoria está em entender que tipos de signos são 

utilizados para criar as mensagens, as regras de formação, os códigos do 

interlocutor para compartir entre si para que a comunicação seja possível, entre 

outros.    

O modelo semiótico de comunicação não é linear, não se centra nos passos 

que a mensagem percorre desde a fonte até ao destinatário. A comunicação não é 

tomada como um fluxo, mas antes como um sistema estruturado de signos e 

códigos e por isso o conteúdo e o processo de comunicação são inseparáveis e o 

que se leva em consideração são as relações sígnicas, dos códigos e da cultura. O 

significado da mensagem não está na mensagem, mas é algo que subsiste numa 

relação estrutural entre o produtor, a mensagem, o referente, o interlocutor e o 

contexto.  

A semiótica possui matrizes de estudos que surgiram no final do século XIX e 

início do século XX, pela necessidade em se compreender os novos fenômenos de 

linguagem e suportes midiáticos que começavam a tomar conta do mundo com o 

desenvolvimento da comunicação, além de ser utilizada no campo comunicacional 

como método de pesquisa nas mais diversas áreas, seja nos estudos das 

linguagens musicais e gestuais, da linguagem fotográfica, cinematográfica e 

pictórica, bem como pela linguagem poética, publicitária e jornalística. Seus 

principais pensadores Peirce, Saussure, Barthes e Bakhtin trazem o estudo dos 

signos para o seio da vida social e entendem-nos como representação de uma dada 

realidade (TRINDADE, 2006).  

Charles Sanders Peirce (1839-1914), cientista, matemático, historiador, 

filósofo e lógico norte-americano é considerado o fundador da semiótica moderna e 

uma das marcas de seu pensamento é a ampliação da noção de signo e da noção 

de linguagem. Peirce trata o conceito de signo em sua forma geral. Para ele, um 

signo pode ser qualquer coisa que representa alguma coisa para alguém, podendo 

estar presente na publicidade, na fotografia, no cinema, entre outros.  
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O criador da Teoria Geral dos Signos acredita que a semiótica é constituída 

em três níveis: o sintático, o semântico e o pragmático. O primeiro revela a relação 

que o signo tem com o seu interpretante, o segundo diz respeito à relação existente 

entre o signo e o seu referente (objeto) e o último se importa com a relação do signo 

com ele mesmo e com outros signos. De uma maneira mais informal, a linguagem 

poderia ser vista como o signo, a escrita e a fala seriam os objetos e as várias 

teorias sobre a linguagem seriam a interpretação. 

Santaella (1983) define a noção peirceana de signo como “uma coisa que 

representa outra coisa: seu objeto. Ele só pode funcionar como signo se carregar 

esse poder de representar, substituir outra coisa diferente dele” (p. 58). 

Peirce, no início de seus trabalhos, estabelece três tricotomias do signo. A 

primeira tricotomia envolve a natureza material do signo, se dá em relação ao signo 

consigo mesmo. Assim, um signo pode ser classificado em quali-signo, sin-signo ou 

legi-signo. A segunda tricotomia diz respeito à relação do signo com seu objeto. 

Quanto a essa relação, o signo pode ser classificado como ícone, índice e símbolo. 

A terceira tricotomia relaciona o signo ao seu interpretante. Um signo pode ser um 

rema, um dici-signo ou um argumento. A relação entre estas tricotomias gera 10 

classes de signos, formando sua percepção que se dá em três níveis: Primeiridade 

(sensação), Secundidade (dúvida) e Terceiridade (reflexão).  

Essas 10 classes de signos nada mais são do que um desdobramento das 

combinações possíveis entre as tríades, uma vez que não irá existir um signo puro e 

único, mas um signo que possui uma série de características dominantes que irão 

representá-lo, como afirmou Eco 

 
 
A verdade é que, como diz Peirce, é um terrível problema dizer a que classe 
um signo pertence. Isto significa que os signos podem assumir 
características diversas segundo os casos e as circunstâncias em que 
usamos, até porque têm um caráter fundamental comum – objecto de uma 
teoria unificada de signo que supere as várias classificações (1997, p.67). 
 

 

Entendemos então que a Teoria dos Signos desempenha um papel de 

extrema importância em diversos estudos do campo comunicacional, uma vez que 

os signos podem assumir características diversas segundo os casos e as 

circunstâncias em que os usamos, contribuindo para a construção de uma ciência 

que pudesse garantir a comunicabilidade da espécie humana. 
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Porém, muitos estudos do marketing preferem utilizar a teoria processual, 

como os principais autores de marketing do setor turístico como Kotler, Cobra, 

Milddleton e Clark, entre outros.   

A comunicação e sua ferramenta de marketing são fortemente ligadas ao 

setor turístico, uma vez que ele alcança seus potenciais consumidores a partir de 

estratégias de divulgação proporcionadas por esses meios. Ambos os setores vêm 

acumulando experiências no mercado que refletem cada vez mais a sua importância 

quando atuam em conjunto. 

Nesse sentido, vemos a atuação do marketing e da publicidade promovendo a 

comunicação entre as massas e promovendo determinados produtos (objetos) que 

levarão a uma interpretação única dos signos (sensação) e da forma como eles 

interagem a partir da concepção elaborada pelos indivíduos (reflexão). Os clientes, 

por exemplo, têm a sua disposição a oferta de vários produtos e podem escolher um 

entre muitos a partir de sua interpretação daquilo que é oferecido, por isso, os 

produtores devem utilizar-se de uma maior motivação para conhecer seus clientes, 

podendo assim influenciar em suas escolhas, que estarão baseadas na reflexão 

desenvolvida por eles. 

Como exemplo, temos o marketing entendido como “um processo de decisão 

de gerenciamento para produtores, voltado para um processo de decisão do cliente, 

sendo que os dois conjuntos de decisões se unem em uma transação de troca - 

dinheiro por produtos no caso de operadores comerciais” (MIDDLETON; CLARKE, 

2001, p. 21).  

Para compreender melhor o seu cliente é preciso compreender o 

comportamento do consumidor. No modelo de estímulo-resposta do comportamento 

do consumidor, os canais de comunicação são fundamentais para persuadir 

compradores potenciais a consumir o produto ou serviço. A percepção no processo 

de decisão de compra é a forma como os indivíduos organizam e selecionam a 

massa de informações a que estão expostos, é uma função de atitudes, motivações, 

experiências e aprendizado, inclusive relacionada às compras anteriores. É um 

processo contínuo que se altera conforme as referências e aprendizados do 

indivíduo. Os filtros mentais selecionam as informações recebidas e a forma exata 

em que as informações são filtradas não é necessariamente a mesma enviada pelos 

gestores do produto ou serviço.  
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O processo de variáveis controláveis que os gestores de produtos ou serviços 

utilizam para atingir o nível de vendas desejado no mercado-alvo denomina-se 

Marketing Mix ou Composto de Marketing (KOTLER, 1999). A formulação do 

composto de marketing por McCarthy (1960) visava atender aos objetivos do 

marketing. Foi dividido o composto mercadológico em quatro seções denominadas 

freqüentemente de “4 P’s”: Produto, Preço, Praça e Promoção. Embora esta ainda 

seja a teoria mais aceita para efetivar atividades de marketing, estudiosos da área já 

propuseram adaptações e idéias inovadoras, como é o caso dos “4 C’s”, de 

Lauterborn: cliente (necessidades e desejos), custo (menor possível), conveniência 

(para comprar) e comunicação. Os compostos são formas de influenciar os clientes 

e os canais de comercialização. 

As citadas críticas ao paradigma do composto de marketing baseado na 

classificação dos “4 P’s” (RAFIQ, AHMED,1995) são provenientes principalmente 

dos pesquisadores da área de serviços, dos que focam o marketing industrial, e dos 

interessados nos aspectos relacionais do marketing. Para esses, os “4 P’s” foram 

concebidos dentro de uma visão de que era o profissional de marketing quem 

controlava o mercado, mas que, nos dias de hoje, é cada vez mais claro que é o 

usuário final quem efetivamente tem o controle. As novas tecnologias permitem aos 

produtores novas formas de vendas mais interativas e individualizadas e ao mesmo 

tempo, amplia o número de gestão de relacionamento com clientes.  

Vários autores como Bennetty (1997), Kotler (1997), Harvey, Lusch e 

Cavarkapa (1996), entre outros, sugerem alterações no composto marketing com 

inclusões de novos estudos ou ainda a ampliação da abrangência filosófica. 

Um dos elementos do composto de marketing é a Promoção/Comunicação. A 

Comunicação de Marketing é o meio pelo qual as empresa procuram informar, 

persuadir e lembrar os consumidores sobre produtos, serviços e marcas que 

comercializam com o objetivo de gerar interesse, desejo e, por conseqüência, uma 

possível compra.   

Para atingir os objetivos da comunicação de marketing é necessário 

desenvolver um plano de comunicação – que é uma estratégia do marketing. A 

estratégia de comunicação deve comunicar de forma clara e compreensiva a 

proposta de valor da empresa. O que a empresa tem a oferecer por meio de seus 

produtos e serviços a seus clientes (novos ou antigos). É no plano de comunicação 
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que se passa o posicionamento da empresa (sua identidade, imagem e proposta de 

valor materializada por meio de seus produtos e serviços).  

O interesse do comunicador pode estar em obter uma resposta do cliente na 

conscientização e conhecimento da marca (aspectos cognitivos), ou despertar 

interesse, desejo ou preferência (premissas afetivas) ou a compra ou 

experimentação (estágio comportamental).  

Há vários estágios de respostas do consumidor, os quais pressupõem que o 

comprador passe por um estágio cognitivo, afetivo e comportamental, que pode ser 

alterado conforme o tipo de relação entre o cliente e o produto.  

Para desenvolver a mensagem é preciso utilizar o Mix de Comunicação que é 

composto pelas ferramentas de comunicação definidas por Kotler e Armstrong 

(1999, p. 318) da seguinte maneira: 
 
 
 
Propaganda: qualquer forma paga de apresentação impessoal e promoção 
de idéias, bens ou serviços por um patrocinador identificado; 
Venda pessoal: apresentação pessoal da força da força de vendas da 
empresa com o propósito de fazer vendas e estabelecer relações com os 
clientes; 
Promoção de vendas: incentivos de curto prazo para encorajar a compra 
ou venda de um produto ou serviço; 
Relações públicas: desenvolvimento de boas relações com os vários 
públicos da empresa pela obtenção de publicidade favorável, construção de 
uma ‘imagem corporativa’ e a manipulação ou afastamento de rumores, 
histórias ou eventos desfavoráveis. 

 

 

Uma importante estratégia que pode ser implantada para evitar erro no 

processo comunicação é o desenvolvimento de um plano de comunicação integrada 

de marketing. Esse plano vai definir as principais ferramentas promocionais a serem 

utilizadas, de forma que o mercado produtor possa comunicar-se com o consumidor 

de forma mais eficiente, influenciando também o cenário mercadológico no qual está 

inserido. 

O plano de comunicação inicia-se com um bom conhecimento do público alvo 

para depois construir a marca, geração de demanda e desenvolvimento dos canais 

de venda. 
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   2.2  O USO DA COMUNICAÇÃO NO SETOR TURÍSTICO 

 

O turismo é um setor amplo que vem crescendo gradativamente em todo o 

mundo e devido a esse crescimento pôde estabelecer fortes ligações com diversas 

outras áreas do conhecimento, e uma delas é a comunicação.  

O turismo utiliza vários meios de comunicação para promover seus produtos e 

destinos turísticos por meio do estabelecimento de estratégias de promoção. Muitos 

destinos antes desconhecidos passaram a desfrutar do reconhecimento do público a 

partir de sua projeção nos meios midiáticos, que possibilitaram o transporte de 

informações relevantes com rapidez e fácil acesso em todo o mundo, como por 

exemplo, Espanha, Portugal, Nova York e Toronto. 

A atividade turística reflete a necessidade de muitas pessoas de sair da rotina, 

deixar o estresse do cotidiano de trabalho de lado para poder vivenciar experiências 

únicas, sonhos. Uma das coisas mais ouvidas quando se refere ao turismo é que 

esse setor interfere nos sonhos e as expectativas das pessoas, provocando 

sentimentos e emoções únicas em seus consumidores, e a comunicação como meio 

através do qual se desperta esses sentimentos é ferramenta importante para 

impulsionar seu consumo.  

Diversos são os meios de comunicação que ajudam a ressaltar o turismo 

como uma necessidade humana, transformando-o em uma válvula de escape da 

realidade, que atualmente está dominada pelo estresse da vida cotidiana, seja no 

trabalho ou nas ruas. Dessa forma, alguns autores, como Krippendorf (2001), já 

consideram o turismo uma necessidade do ser humano. O autor coloca o “sair do 

seu lugar comum”, a viagem, como uma necessidade moderna ao indivíduo no 

mundo global quando afirma que 

 
 

Trabalhamos, sobretudo para podermos sair de férias, e temos necessidade 
de férias para poder retornar ao trabalho [...] O turismo funciona como 
terapia da sociedade, como válvula de escape que faz manter o 
funcionamento do mundo de todos os dias (KRIPPENDORF, 2001, p.16) 

 
 

 O uso da comunicação no turismo pode colaborar para o crescimento da 

atividade, refletindo a importância do uso das ferramentas comunicacionais no setor 

e permitindo que informações relevantes sobre o mercado do turismo atinjam as 
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pessoas em suas casas ou em outros locais que não os de produção e entrega do 

produto ou serviço, influenciando assim sua decisão de compra.  

Para que as ferramentas do mix de comunicação sejam colocadas em prática 

com eficiência, é necessária a constante atenção aos elementos que inferem no 

processo de comunicação. Esses elementos caracterizam os caminhos do processo, 

por quem ele passa e como a mensagem é levada até seu receptor final, avaliando o 

risco de ruídos e inferências externas que possam vir a prejudicar o entendimento da 

mensagem passada de um emissor para seus receptores.  

O modelo de comunicação apresentado por Shannon e Weaver (1949) é 

formado por uma fonte que passa a informação a um transmissor, que a coloca num 

canal (mais ou menos sujeito a ruído), que a leva a um receptor que a passa a um 

destinatário. É um modelo linear de comunicação, simples, mas bastante eficiente 

na detecção e resolução dos problemas técnicos da comunicação. Entretanto, este 

modelo não se limita somente aos problemas técnicos da comunicação, mas 

também se aplica aos problemas semânticos e aos problemas pragmáticos. Para 

isso, os autores distinguem três níveis no processo comunicativo: o nível técnico, 

relativo ao rigor da transmissão dos sinais; o nível semântico, relativo à precisão 

com que os signos transmitidos convêm ao significado desejado; e o nível da 

eficácia, relativo à eficácia com que o significado da mensagem afeta da maneira 

desejada a conduta do destinatário. 

Absorvendo a relevância do entendimento deste processo para o 

desenvolvimento das atividades de comunicação, o profissional estará mais apto 

para analisar o feedback recebido e inferir possíveis modificações na mensagem 

para que sua chegada ao receptor seja mais adequada aos parâmetros desejados 

por seu criador. Serão criados então procedimentos de avaliação que irão permitir 

que a mensagem emitida seja constantemente monitorada e avaliada, de maneira 

que alcance excelência. 

No desenvolvimento da comunicação eficaz de um destino turístico, a escolha 

dos meios pelos quais será divulgado é de grande importância, uma vez que 

caracterizará a forma pela qual deseja atingir o público e com qual intensidade irá 

ocorrer, por isso a escolha do canal de mídia a ser usado tem sua decisão baseada 

em fatores como capacidade de alcance, freqüência e impacto, e os principais 

canais utilizados, sua vantagens e limitações foram listadas por Kotler et al (Figura 

4). 
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Mídia Vantagens Limitações 
Televisão Combina visão, som e 

movimento. Apela para os 
sentidos, alta atenção, tem 
amplo alcance. 

Custo alto, muito atropelo, 
exposição transitória, 
menos seletividade de 
público. 

Rádio Uso de massa, alta 
seletividade geográfica e 
demográfica, baixo custo. 

Menor atenção que a 
televisão, estruturas de 
preços não padronizadas, 
exposição transitória. 

Internet Alta seletividade, 
possibilidade de interação e 
custo relativamente baixo. 

Meio relativamente novo, 
com número reduzido de 
usuários em alguns países. 

Telefone Muitos usuários, 
oportunidade de conferir 
um toque pessoal. 

Pouca coordenação local 
de serviços de 
telecomunicações. 

Jornais Flexibilidade, oportunidade, 
boa cobertura do mercado 
local, ampla aceitação. 

Vida curta, má qualidade 
de reprodução. 

Revistas Alta seletividade geográfica 
e demográfica, 
credibilidade e prestígio. 

Demora na veiculação do 
anúncio, desperdício na 
circulação. 
 

Informativos Seletividade muito alta, 
controle total, 
oportunidades de interação, 
custo relativamente baixo. 

Os custos poderiam se 
tornar altos demais. 

Folhetos Flexibilidade, controle total, 
consegue dramatizar as 
mensagens. 

A produção dos folhetos 
pode se tornar uma meta 
em si; os custos poderiam 
se tornar altos demais. 

Mala direta Seletividade muito alta, 
mensurável. 

Custo relativamente alto, 
possui a imagem de ‘lixo’. 

Outdoors Flexibilidade, exposição de 
alta repetição, baixo custo 
em relação à TV, pouca 
concorrência. 

Nenhuma seletividade de 
público. 

    Figura 4: Perfis dos principais meios de comunicação 
    Fonte: Kotler et al (2007, p. 211) – Adaptado pela autora 

 

A decisão por uma ou mais dessas mídias também deverá levar em conta o 

timing da programação, ou seja, quando elas deverão ser colocadas em prática. Isso 

ocorre, pois o tamanho e interesse do público variam conforme a época do ano e por 

isso é necessário estudar qual a época mais propícia para visibilidade e aceitação 

de uma campanha que vise promover um determinado destino turístico. Por 

exemplo, a cidade de Recife, com apelos que remetem ao sol e mar, ao frevo e aos 

blocos de carnaval, como o Galo da Madrugada, teria uma melhor e maior 

visibilidade se desenvolvesse uma campanha veiculada durante o verão, época na 

qual todas essas características convergem entre si, pois como relata Abreu 

 
 
A propaganda deve ser veiculada com freqüência suficiente para se atingir 
eficácia. A experiência tem indicado que reduzir a penetração e se 
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concentrar num público objetivo é mais eficaz do que pensar em 
atingimentos mais amplos com verbas reduzidas espalhando a 
programação [s/d]. 
 
 

Segundo Kotler (1999), tudo comunica alguma coisa. A mídia utilizada, a 

freqüência, a escolha da época de divulgação, as cores e formas criadas, a 

mensagem, todas essas informações unidas dão o valor final ao projeto de 

comunicação a ser implantado, tanto no que diz respeito a empresas quanto ao 

turismo.  

No turismo a colocação em prática desses elementos pode ser um pouco 

mais complicada, já que uma cidade, estado, país ou região sofre influências 

mundiais no que tange à economia, política, cultura, por isso a escolha da arte e da 

mensagem que será veiculada através de uma peça publicitária deve ser detalhada, 

mostrando os pontos principais que se deseja veicular.  

A construção da mensagem deve incitar algo passível de análise, uma vez 

que estudos diversos na área puderam observar que todas as mensagens que 

incentivam a discussão e a reflexão de um determinado assunto têm maior facilidade 

de fixação na mente daquele que a observa e permite o desenvolvimento de uma 

maior percepção sobre o tema.  

Já a imagem, com suas características agregadas a cores e formas desperta 

a atenção pelo que é irreverente, pelo que surpreende e excita. Podemos então 

perceber que a mensagem e a imagem caminham juntas, complementando uma a 

outra, entretanto, atualmente, é a imagem que vai disseminar os detalhes mais 

marcantes, aqueles que pedem para ser observados, a mensagem será somente um 

“parasita”, como aponta Barthes (1984). 

Em virtude dos fatores anteriormente citados, temos que a propaganda ou 

publicidade, que irá ser responsável por comunicar determinado destino turístico e 

fazê-lo conhecido pela população, deverá munir-se de elementos que informem e 

que possam persuadir o público ao seu consumo. Segundo Kotler, por exemplo, a 

propaganda tem por principais objetivos (Figura 5): 
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INFORMAR 
Informar o mercado sobre um novo produto 
Sugerir novos usos para um produto 
Informar o mercado sobre mudança de preço 
Explicar como o produto funciona 
Descrever os serviços disponíveis 
Corrigir falsas impressões 
Reduzir os temores dos compradores 
Construir uma imagem da empresa 
PERSUADIR 
Criar preferência de marca 
Estimular a troca de marca 
Mudar as percepções do comprador sobre os atributos do produto 
Persuadir os compradores a comprarem logo 
Persuadir os compradores a receberem uma visita de venda 
LEMBRAR 
Lembrar os compradores de que o produto pode ser necessário no futuro próximo 
Lembrar os compradores onde comprar o produto 
Manter o produto lembrado pelos compradores durante a baixa estação 
Manter o máximo de conscientização do produto 

   Figura 5: Principais objetivos de propaganda 
   Fonte: Kotler (1999, p. 343) – Adaptado pela autora 

 

Após a seleção da mídia e da freqüência da mensagem, o comunicador deve 

selecionar também o canal de comunicação que pode ser de dois tipos, 

 
 
Pessoal: duas ou mais pessoas comunicam-se diretamente, face a face, 
por telefone ou mesmo pelo correio. Os canais de comunicação pessoal são 
eficientes porque permitem um contato direto e pronto feedback. 
Impessoal: mídia que transmite mensagens sem contato pessoal ou 
feedback; incluem as principais mídias, atmosferas e eventos. A principal 
mídia é composta pela impressa, tele e radiodifusão e mídia visual. As 
atmosferas são ambientes projetados que criam ou reforçam as inclinações 
do comprador à compra de um produto. Eventos são ocorrências projetadas 
para transmitir mensagens ao público-alvo. (KOTLER, 1999, p. 321). 

 

A mensagem, mas principalmente a imagem, que deseja ser transmitida sobre 

um determinado destino irá, então, comunicá-lo como um lugar com grande 

potencial de crescimento, investimento e visitação. Todas as formas usadas para se 

chegar ao receptor final irão fazer a diferença e destacar todas as suas 

características e detalhes principais, por isso, viu-se a necessidade de criar um 

segmento do marketing que trata somente dessas questões de divulgação voltadas 

para a promoção de cidades, estados, países ou regiões. Esse segmento é o 

marketing de lugares e irá tratar das principais estratégias de marketing que podem 

ser utilizadas pelos lugares para que possam ocupar um espaço na mídia e na 

memória das pessoas, incentivando-as a adquirir os destinos turísticos. 



30 

 

2.3  MARKETING DE LUGARES 

 

A globalização provoca um aumento da competitividade entre diferentes 

destinos forçando-os a se diferenciarem dos demais. Só assim, então, os lugares 

poderiam competir entre si com mais equidade. 

O marketing aplicado a destinos também se tornou fundamental quando se 

objetivava revitalizar ou mudar as características de uma região perante seus 

visitantes. Países que passaram por crises econômicas, por exemplo, enxergaram 

no marketing uma importante estratégia de reposicionamento, viabilizando o 

crescimento econômico do local e fazendo com que pudesse se recuperar entrando 

novamente em sintonia com o que o mercado visava oferecer. 

Tais mudanças ocorridas na década de 1980 trouxeram consigo uma nova 

percepção dos valores atribuídos aos estados, cidades, países ou regiões, gerando 

uma demanda por estratégias que possibilitaram o desenvolvimento econômico 

desses destinos. Em virtude disso, é possível perceber que da mesma forma que 

afetou as empresas, a globalização também afetou as cidades com a mesma 

intensidade, submetendo-as às mesmas condições.  

A homogeneização e a complexidade da nova economia mundial exigiram 

das mesmas ações que as fizessem melhorar seu posicionamento, uma vez que o 

marketing, por estar inserido num ambiente dinâmico global, provoca mudanças 

rápidas fazendo com que as estratégias de ontem sejam consideradas 

desatualizadas hoje (KOTLER; ARMSTRONG, 1999).  

Para Kotler (1999, p. 10), o conceito de marketing está baseado na premissa 

de que “para atingir as metas organizacionais é preciso determinar as necessidades 

e desejos dos mercados-alvo e proporcionar a satisfação desejada de forma mais 

eficiente que seus concorrentes”. E, sendo assim, o mesmo considera que tal 

abordagem também pode ser aplicada a lugares quando afirma que o marketing de 

lugares “significa projetar um lugar de modo que satisfaça as necessidades de seus 

mercados-alvo” (KOTLER et al., 2007, p. 148) envolvendo atividades que buscam 

“criar, manter ou modificar atitudes ou comportamentos em relação a lugares 

específicos” (KOTLER; ARMSTRONG, 1999, p. 464). 

Para Lundberg (1990) o marketing de destinos é entendido como “o esforço 

global de identificar o que o destino tem de oferecer (o produto), que grupos de 

pessoas têm o tempo, o dinheiro e o desejo de viajar… para o destino (mercado-
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alvo), e qual a melhor forma de contatá-los e de convencê-los a viajar para o 

destino”. Este autor define ainda como destino “qualquer unidade geográfica que 

possa ser entendida como tendo uma imagem comum”. Realça-se a importância de 

uma gestão e um planejamento integrado e coerente que digam respeito aos mais 

diversos componentes da amálgama de produtos, serviços, ambientes e atrações do 

destino turístico. O MTur vê a escolha do destino como uma “busca de informações, 

onde o turista analisa suas necessidades e desejos; a partir deles explora soluções 

e, em seguida, identifica a oferta de destinos para o que ele está procurando” (MTur, 

2011d, p. 63). 

 A imagem de um lugar é baseada na da comunicação organizacional. Esta é 

entendida como resultante do desenvolvimento do conceito de comunicação. É 

aquilo que a empresa deseja projetar para seus diversos públicos. A imagem é a 

extensão da identidade, que compreende a manifestação visual da personalidade da 

organização (ARGENTI, 2005).  

 As empresas definem a sua identidade que colabora para a formação da 

imagem. No caso da imagem de lugares, a identidade pode até existir na forma de 

uma logomarca que representa uma cidade, por exemplo, um brasão ou uma 

bandeira. Embora estas manifestações visuais sejam difundidas, as referências 

visuais do próprio espaço (construções, relevo, tipos de habitações, recursos 

naturais) marcam mais por estar constantemente presente e visíveis para todos os 

públicos.  

Para Rosemberg, “o espaço real produz um espaço mental que guia a ação 

sobre o espaço real; o espaço mental dá sentido à ação sobre o real 

(ROSEMBERG, 2000, p.3). O autor ainda observa que a imagem de uma cidade se 

constrói para os moradores e visitantes nem sempre de forma planejada. É 

produzida pelos atores urbanos, pela comunicação publicitária e pela imprensa 

oficial do município. A imagem de um país ou de uma cidade é a percepção que têm 

os consumidores diretos ou indiretos, atuais ou potenciais de um país ou cidade 

(VALLS, 1992). 

Assim, a imagem de um lugar varia de acordo com a percepção dos segmentos 

sociais como turistas, moradores, poder público, entre outros. No entanto, quando 

ações coordenadas são executadas, é possível estabelecer uma imagem referencial 

que pode vir a ser um diferencial para o lugar. “Sem uma imagem original e 



32 

 

diferenciada, um lugar potencialmente atraente pode passar despercebido em meio 

ao vasto mercado de lugares disponíveis” (KOTLER et al, 2006, p. 71). 

Kotler  et al (1999) observam que uma cidade pode encontrar a sua estratégia 

em seis situações de imagem:  

Imagem positiva: Algumas cidades têm à partida uma conotação positiva. 

Embora possam ter defeitos e não atraiam todos, são reconhecidas por uma parte 

do mercado. O que esta parte exige é que a imagem positiva seja ampliada e 

divulgada a mais grupos-alvo.  

Imagem pobre: São cidades que não são muito conhecidas porque são 

pequenas, não têm atrações ou não fazem publicidade. Se quiserem mais 

notoriedade, precisam criar algumas atividades e promovê-las. Por outro lado, uma 

cidade pode por opção não fazer divulgação por não querer ser invadida por turistas, 

e desta forma limitar o conhecimento público.  
Imagem negativa: Há cidades que têm o estigma de uma imagem negativa, 

uma cidade com muita pobreza ou com crime. Estas querem evitar a divulgação de 

uma imagem baseada nestes aspectos negativos. Uma cidade deste tipo só 

consegue divulgar e atingir uma imagem positiva se as condições originais se 

alterarem.  

Imagem mista: A maioria das cidades tem uma mistura de elementos positivos 

e negativos associados à sua imagem. Neste caso, na sua divulgação, enfatizam-se 

os aspectos positivos e evitam-se os negativos.  

Imagem contraditória: Algumas cidades transmitem imagens contraditórias, 

pois existem diferentes perspectivas da mesma cidade. Neste caso, o desafio da 

estratégia é salientar o positivo de forma que o público-alvo pare de acreditar na 

imagem oposta que não é verdadeira.  

Imagem demasiadamente atraente: Algumas cidades sentem os efeitos 

negativos por terem uma imagem muito positiva, porque se tornam muito atrativas e, 

concomitantemente, se forem muito divulgadas podem ser destruídas. Neste caso, e 

se efetivamente houver perigo de invasão e destruição dos aspectos positivos, estas 

cidades podem optar por não divulgar ou inclusivamente divulgar aspectos negativos 

como forma de dissuasão de novos visitantes ou investidores.  

A imagem em marketing, no caso de uma cidade não é fácil de ser elaborada 

ou mudada. Em virtude desses conceitos, é importante que cada local identifique 

suas principais características e formule uma combinação entre elas que possibilite 
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a criação de um produto/serviço que atenda as necessidades e expectativas 

daqueles que desejam consumi-lo, podendo ser investidores, visitantes ou até 

mesmo moradores potenciais.  

Para definir tais combinações, é interessante a realização de pesquisas que 

visem abordar mais diretamente como as pessoas que já consomem determinados 

destinos os percebem e também como os consumidores potenciais se posicionam 

com relação ao local. Tendo essas informações em mãos será mais fácil entender os 

pontos fortes e fracos que precisam ser verificados e melhor trabalhados para que o 

destino possa se tornar mais atrativo e posicionar-se de maneira mais competitiva 

no mercado. 

Destacamos que a aplicação de pesquisas é de extrema importância, já que a 

compreensão das necessidades de seus moradores e consumidores será de grande 

valia para que possam ser desenvolvidas estratégias de marketing eficazes que 

atendam as carências locais e promovam o efeito esperado na visibilidade e fama 

pela qual determinado local será reconhecido.  

Além disso, o uso da opinião da população residente fará com que se sintam 

mais ligados e diretamente responsáveis pelas transformações positivas pelas quais 

sua comunidade poderá passar, tendo orgulho disso e contribuindo para seu 

crescimento, pois a qualidade de vida dos moradores de um local pode influenciar 

severamente na forma como eles comunicam o destino e se relacionam com os 

visitantes, afetando a atratividade do local de diversas formas, podendo levá-lo ao 

sucesso, mas também ao fracasso (KOTLER et al., 2007). 

O principal desafio imposto ao marketing de lugares está ligado ao 

posicionamento que será adotado. Este deverá criar uma imagem que diferencie o 

destino dos demais, destacando seus atributos e os benefícios intrínsecos em visitá-

lo e, por isso, deverá abranger, segundo estudos feitos por Kotler e Armstrong 

(1999), quatro atividades básicas, sendo elas:  

a) Desenvolver um posicionamento e uma imagem forte e atraente; 

b) Estabelecer incentivos atraentes para os atuais e possíveis compradores e 

usuários de seus bens e serviços; 

c) Fornecer produtos e serviços locais de maneira eficiente; 

d) Promover os valores e a imagem do local de uma maneira que os possíveis 

usuários conscientizem-se realmente de suas vantagens diferenciadas. 
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Essas atividades devem ser estudadas minuciosamente para que possam ser 

aplicadas com excelência, estando atentas ao que está sendo oferecido, uma vez 

que não deve existir discrepância entre as expectativas anteriores do comprador e o 

desempenho percebido por ele, pois diversos estudos feitos apontam que a 

possibilidade de uma má impressão ser divulgada com mais rapidez e amplitude é 

maior do que a divulgação de uma boa impressão.  

Entretanto, o marketing de lugares passou por mudanças significativas no que 

diz respeito à abordagem estratégica. Em sua primeira fase, os lugares buscavam 

atrair indústrias pesadas que geralmente eram instaladas em outras localidades, 

oferecendo incentivos fiscais, isenções e mão de obra barata; a segunda fase, 

ocorrida entre as décadas de 1970 e 1980, foi marcada por metas múltiplas de 

atuação, como manter empresas já existentes, criar novos negócios, desenvolver o 

turismo e promover mais investimentos, tornando as estratégias mais diversificadas; 

já na terceira fase, década de 1990, viu-se a necessidade de adotar novas 

estratégias, passando a serem utilizados os conceitos de desenvolvimento de 

produto e de nicho específico, como vemos atualmente (Figura 6). 

 

 

 
Figura 6: Elementos do marketing estratégico de lugar 
Fonte: Kotler et al, 2007 (p.45) – Adaptado pela autora 
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Quando esses elementos são colocados em prática, eles visam a atender as 

exigências de um público-alvo específico quando se trata do marketing de lugar. E 

para Kotler et al (2007), esse público é composto por quatro componentes principais 

descritos como: 

 
Visitantes: visitantes a negócios (participando de uma reunião ou 
convenção, visitando uma fábrica ou vindo para comprar ou vender algo), 
visitantes a passeio (turistas); 
Moradores e trabalhadores: Pessoas de alto poder aquisitivo, investidores, 
empreendedores, trabalhadores não-qualificados, cidadãos idosos e 
aposentados; 
Comércio e indústria: indústria pesada, indústria ‘clean’ (montagem, alta 
tecnologia, empresas prestadores de serviços etc.), empreendedores; 
Mercados de exportação: outras localidades dentro dos mercados 
regionais, mercados internacionais (p. 53). 

 
 

A comunicação com os clientes caracterizará o principal meio para se 

transmitir a mensagem e não deve ser feita ao acaso nem deixar espaço para a 

ocorrência de ruídos. Deverão ser escolhidas então as melhores ferramentas de 

comunicação, visando atingir seus mercados e públicos-alvo com excelência e 

evitando a criação de propagandas que possam incitar a ilusão naqueles a quem se 

destinam. As mensagens disseminadas sobre os destinos e o meio escolhido para 

divulgá-las devem ser escolhidos de forma criteriosa para que possam conviver 

harmoniosamente e atender ao objetivo final de agradar e despertar o interesse em 

seus consumidores. 

Se a imagem é a extensão da identidade dos lugares, na perspectiva legal, 

marca é um sinal de identidade que se tem por objetivo de distinguir um lugar de 

outro. Tanto em uma direção, a do marketing, como em outra, a do direito, a marca 

incorpora características de identidade e representação e, nesse sentido, a marca é 

um signo que representa um objeto para alguém. Neste sentido ela é fundamental 

para a comunicação com os clientes, ela cria uma conexão simbólica entre o objeto 

real ou potencial que ela representa e a complexidade dos desejos humanos.     
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2.4  A MARCA  

 

Segundo a Associação Americana de Marketing (AMA), conforme apresentam 

Keller e Machado, “Marca é nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação 

desses elementos que deve identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou 

grupo de fornecedores e diferenciá-los da concorrência” (2006, p.2). 

As marcas podem ter se iniciado no Egito, quando sinais foram talhados por 

construtores egípcios nas pedras que compunham os templos, no intuito de 

identificá-los, descoberta esta que só foi possível, pois os sinais foram marcados em 

pedra, sendo capazes de resistir ao tempo. As assinaturas em pedras tornaram-se 

uma tradição que se manteve até a Idade Média e foi modificada com o passar dos 

anos. No início suas formas eram baseadas em objetos da época, entretanto essas 

formas foram sendo substituídas pelo uso de imagens mais abstratas, mas sempre 

mantendo um contorno fechado.  

Entre os séculos XII e XV, ocorreu a expansão das indústrias de construção e 

seus trabalhadores deram início as lojas maçônicas e as corporações de ofício. 

Nessa época a arquitetura ganhava grande importância e auxiliou na criação dos 

sinais pertencentes a essas lojas, que recebiam um toque pessoal de cada membro 

que era iniciado na religião, sendo perpetuados pelas suas famílias.  

A existência dos monogramas data por volta do século XIX quando reis e 

nobres a começaram a bordar suas roupas, o que caracterizava um apelo estético 

que refletia status e riqueza para as famílias. Tais figuras eram compostas por um 

entrelaçamento de letras ou outros elementos gráficos formando símbolos. Eram 

geralmente constituídos pelas letras iniciais do nome de uma pessoa ou família 

(Figuras 7 e 8). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7: Figuras básicas das lojas maçônicas e sinais de auxílio desenhados sobre elas (tese de 
Rziha). 
Fonte: Frutiger (2007, p.280) In: Silva (2010, p. 33) 
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Figura 8: Monogramas dos reis Alfredo, da Inglaterra e Carlos Magno, dos Francos; e dos 
imperadores Oton I, do Sacro Império Romano e Rodolfo, da Suábia. 
Fonte: Frutiger (2007, p. 281) In: Silva (2010, p. 33) 

 

Há ainda outros precedentes das marcas as chamadas ‘marcas de 

propriedade’. Estas caracterizam a posse de bens de qualquer espécie e eram 

utilizadas por seus donos para que fossem mais facilmente identificados, tendo sido 

muito utilizadas, principalmente, na marcação de gado, evitando a perda dos 

animais. Mais tarde essas marcas foram então associadas a uma garantia de 

qualidade (SILVA, 2010). 

Para Chevalier e Mazzalovo (2007, p. 18), a marca é “o sistema de consumo 

inicial, o meio de garantia de troca entre o consumidor e o produtor” e, como já dito 

anteriormente, é ela que fornecerá qualidade ao produto. Desde a Antiguidade os 

pacotes de mercadorias eram identificados para evitar seu extravio durante o 

transporte entre um local e outro, então quando este chegava ao seu destino tinha 

sua identificação transformada em marca, informando de onde aquele produto veio e 

quem era o seu produtor.  

Dessa forma, estabelecia-se um vínculo entre o produtor e seu consumidor 

com a marca representando não só o produto, mas um “conjunto de valores e 

atributos tangíveis e intangíveis” (PINHO, 1996, p. 43). 

No século XVIII, na Inglaterra, teve início a Revolução Industrial com a 

mecanização dos processos de produção, que ganhou mais força a partir do século 

XIX. Tal revolução promoveu um conjunto de mudanças tecnológicas que causaram 

forte impacto no processo produtivo, sendo a substituição do homem pelas 

máquinas a mais significativa delas.  

Esse movimento foi permitido pelo aparecimento, um século antes, do 

Liberalismo Econômico que visava combater o Mercantilismo, prática que já não 

mais atendia àquelas desenvolvidas pelo Capitalismo. O Liberalismo teve o filósofo 

Adam Smith como um de seus principais pensadores, mais conhecido pela 
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publicação do reconhecido trabalho “Riqueza das Nações”, de 1776, no qual tratava 

da forma como a divisão do trabalho contribuiu para a especialização dos 

funcionários.  

Para Adam Smith, a riqueza estaria no potencial do trabalho, estando este 

livre do Estado como regulador e interventor, afirmando que só assim seriam 

possíveis a prosperidade econômica e a acumulação de riquezas. Suas idéias 

defendiam a livre concorrência e a lei da oferta e da procura com uma autonomia 

comercial e industrial declarada. Entretanto, essa liberdade e a falta de 

regulamentação das marcas provocaram uma série de usos indevidos das mesmas, 

desenvolvendo-se uma preocupação com sua proteção e com a criação de registros 

para que pudessem ser catalogadas, evitando tais abusos. 

Com isso, começaram a ser promulgadas diversas leis que possuíam a 

intenção de proteger essas marcas de uma utilização indevida promovida por 

terceiros. Tal preocupação culminou com a criação da “Lei para a proteção das 

marcas”, na Alemanha, em 1874. Essa lei criou o conceito de trademark ou “marca 

registrada” e garantiu ao comerciante a defesa de seus produtos e da qualidade 

conferida aos mesmos, além de oferecer ao consumidor a garantia dessa qualidade. 

Futuramente, o capitalismo ainda iria trazer mais um conceito fundamental para o 

entendimento e uso das marcas, a globalização.  

O advento da globalização trouxe consigo a necessidade de diferenciar os 

produtos e serviços oferecidos ao público em função do estabelecimento da 

produção em massa que acabava por gerar um padrão. Essa padronização acabou 

exigindo que os países aprendessem a competir entre si e a encontrar formas para 

se destacar no mercado, pois, como reafirma Simon Anholt, autoridade internacional 

no branding de cidades, no mundo globalizado e conectado de hoje, cada lugar tem 

de competir com todos os outros lugares por sua parte dos consumidores, dos 

turistas, das empresas, investimentos e capital, do respeito e atenção mundiais 

(FÓRUM DE BRANDING, 2006 – Tradução livre). 

Criadas a partir da globalização, as marcas, seus usos e suas respectivas 

gestões passaram a ser aplicadas não só a empresas e seus produtos e ao meio 

corporativo. Elas começaram a trilhar um novo caminho de diversidade de opções, 

apresentando-se também na divulgação de países, estados ou cidades. 

A marca passa a ter então uma abrangência holística, com características 

intangíveis e até mesmo subjetivas, tornando-se única e acrescentando uma série 
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de valores ao produto ou serviço ao qual se aplica ao promover a distinção destes 

dentro de um mercado ávido pela subjugação da concorrência. Com a presença 

desses elementos distintivos será possível conseguir ocupar um lugar cativo na 

mente do consumidor, fazendo com que este a veja de maneira diferente e prefira 

adquiri-la em detrimento de seus concorrentes. 

Segundo Perez (2007, p.2), a marca está internalizada na mente do 

consumidor que é, em primeira instância, a mente interpretadora do signo que foi 

previamente determinada, o target, o público-alvo daquela marca. Ela cria uma 

conexão simbólica entre o objeto real ou potencial que ela representa e a 

complexidade dos desejos humanos de completude (Figura 9).  

 
Figura 9: Signo para Peirce 

                                                     Fonte: Perez, 2007.  
 
 “O signo-marca carrega em si um potencial comunicativo que não depende, 

de certa maneira, da mente interpretadora; referimo-nos aqui ao interpretante 

imediato do signo, aquele que existe como potencial, antes do encontro da mente do 

consumidor” (PEREZ, 2007, p.2). É a publicidade que cria a marca e se expande. 

Em muitos casos, as marcas são símbolos, signos arbitrários que necessitam da 

disseminação publicitária para terem sentido. Como exemplo, a maçã que 

representa Nova Iorque. Somente com o investimento em publicidade o público 

consegue fazer a conotação entre a cidade e seu símbolo, disseminando a 

comunhão dos códigos. Uma das funções da publicidade é fazer com que as marcas 

se repliquem nas mentes, conquistando um lugar específico e distintivo.  

Imagem pode ser concebida como uma representação plástica, material ou 

aquilo que evoca uma determinada coisa por ter com ela alguma semelhança ou 

relação simbólica (SANTAELLA; NÖTH, 1998). Para Peirce (2008) as imagens 
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mentais são signos que tem o poder de gerar efeitos de sentido. Assim, a marca e 

suas expressões são um tipo específico de imagem construída visualmente e 

reforçada pela permanente exposição.      

 Perez (2007) explica que quando a construção da marca se dá por 

semelhança, a marca será um ícone; quando se constituir por meio de relações 

indicativas, será um índice; e, quando resultar de uma construção convencional, 

será um símbolo.   

Para que esta individualidade seja alcançada, a marca deve ser gerida de 

forma cuidadosa, direcionando uma maior importância aos elementos que a compõe 

(Figura 10). 

 

Figura 10: Estrutura referente aos elementos compositores da marca 
Fonte: Be Branding1 (Acesso em 24 jun. 2011).  

 

Tais elementos conceituais estão ligados ao comportamento do consumidor 

frente à possibilidade de aquisição de uma marca, seja ela referente a um produto, 

serviço ou destino. A marca irá, então, ocupar um espaço psicológico de grande 

significância que será influenciado pela presença da propaganda e da publicidade, 

que irão incentivar e persuadir o consumidor à compra.  

O aumento da notoriedade será possibilitado pela qualidade conferida ao 

produto ao qual a marca se refere que, imediatamente, será transmitida a ela. A 

partir disso, o consumidor irá desenvolver associações à marca que a destaquem 

em sua mente e a tornem única, frente ao que a concorrência oferece.  

Além disso, as marcas precisam trabalhar o imaginário das pessoas fazendo 

com que elas coloquem em prática atitudes favoráveis que atendam a ideologia que 

a marca deseja transmitir e assim despertem um sentimento positivo naqueles que a 

                                                        
1 Disponível em <http://bebranding.blog.com/2010/11/07/elementos-particulares-da-marca/>. Acesso 
em 24 jun. 2011. 
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consomem para repetir a compra e disseminar essa ideologia. A soma destes 

pontos irá resultar em valores que formarão o capital que será atribuído à marca. 

Esses fatores têm importância para a formação de uma identidade de marca e 

para a construção da sua notoriedade junto à população do meio no qual se insere.  

Allen e Simmons (2003) então propõem o agrupamento desses componentes em 

dois grupos, o visual e o verbal.  

O grupo visual conta com os elementos visíveis da marca, como logotipo, 

símbolos, cores, tipos de letra. Já o grupo verbal irá tratar da forma como a 

comunicação da marca será feita, a partir do uso de palavras e de uma linguagem 

adequada e da aplicação de elementos como, por exemplo, o nome, a presença de 

sub-marcas e grupo de marcas, o tom de comunicação, o tipo e conceito das 

histórias que serão utilizadas nas peças de comunicação.  

Para os autores que adotam essa linha de estudo, a presença desses dois 

grupos e sua convivência harmônica irá resultar numa combinação única e coerente 

que irá distinguir e destacar as marcas dentro de um mercado cada vez mais 

competitivo. 

  

2.4.1  Como construir a imagem da marca 
 

Para que um lugar possa assumir um espaço significante na memória das 

pessoas, precisa ser facilmente identificado através da criação de sinais e fatores 

que possibilitem essa percepção, fazendo com que os seus consumidores possam 

reconhecê-lo, compreendê-lo e comunicá-lo a outros.  

Sem a construção de uma imagem sólida e atrativa, um lugar pode ser 

facilmente confundido com outros semelhantes ou até mesmo passar despercebido, 

por isso a atuação do marketing de lugares se faz necessária, auxiliando na 

formação de uma imagem fundamentada, criativa e que seja crível por aqueles que 

a adquirem, podendo ser turistas, novos moradores ou empresas. 

Locais já consolidados não necessitam de uma reconstrução, entretanto para 

que eles possam continuar visíveis devem ser monitorados e avaliados, fazendo 

com que seus pontos positivos sejam sempre perpetuados e divulgados, diferentes 

dos locais que precisam de reconstrução de marca ou da criação de uma, que 

devem realizar um estudo para que possam definir suas principais forças e transmiti-

las corretamente ao público a que se destina. 
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Para entender e verificar as forças e fraquezas presentes num determinado 

local é interessante realizar o que chamamos de análise SWOT. Essa ferramenta 

desenvolveu-se entre as décadas de 1960 e 1970 e é creditada a Albert Humphrey, 

um estudioso que liderou um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford, nos 

Estados Unidos, usando dados da revista Fortune, também de origem americana. 

Sua aplicação é feita para realizar uma análise do ambiente no qual uma empresa 

está inserida, sendo usada como base para o desenvolvimento de um planejamento 

estratégico coerente e eficaz. O termo ‘SWOT’ que é utilizado para defini-la é 

oriundo do inglês e tem as seguintes significações e respectivas traduções: 

S = Strengths (Forças); 

W = Weaknesses (Fraquezas); 

O = Opportunities (Oportunidades); 

T = Threats (Ameaças). 

Apesar de ser geralmente utilizada por empresas ou instituições, essa 

ferramenta também pode ser aplicada durante o planejamento estratégico de um 

lugar, com o objetivo de identificar seus elementos mais positivos no que tange à 

atração de visitantes e também suas principais falhas, de maneira que possam ser 

reestruturadas e melhor monitoradas para que não gerem prejuízos.  

O lugar deve olhar pra si de uma perspectiva de fora para dentro, catalogando 

suas principais características. Pode-se então montar a matriz SWOT, componente 

da ferramenta de análise, para que tais elementos possam ser listados. A matriz é 

representada da seguinte forma (Figura 11): 

 
Figura 11: Matriz SWOT 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Muitas vezes um lugar é visto como um estereótipo, as pessoas o veem a 

partir de uma crença simplista e arraigada pelo senso comum e esse pensamento 

não pode ser mantido, pois a imagem que um lugar passa provoca grande influência 

nos visitantes, novos moradores e investidores.  

Em virtude disso, Kotler et al (2007) citam a gestão estratégica da imagem 

(GEI) na qual inferem que o processo de pesquisar a imagem do lugar entre seus 

vários públicos é constante, segmentando-os e definindo-os em nichos específicos 

de forma a posicionar as atrações do lugar de maneira que possam respaldar a 

imagem que se deseja passar e fazendo com que possa ser comunicada de maneira 

correta ao seu público-alvo. Ainda segundo os citados autores, a premissa implícita 

no conceito da GEI “é que, como a imagem do lugar é identificável e muda ao longo 

do tempo, o profissional de marketing de lugares precisa ser capaz de rastrear e 

influenciar as imagens dos diferentes públicos-alvo” (p. 185). 

Sendo o processo de pesquisa da imagem constante, este também deve 

contar com a participação contínua dos cidadãos componentes da sociedade, que 

se encontram espalhados em diversos grupos. Esses grupos e suas percepções são 

caracterizados como os principais participantes do marketing de lugar e são vistos 

como uma força propulsora que fará com que essa imagem seja sempre bem vista e 

entendida por todos. Segundo Kotler et al (2007) esses participantes são divididos 

em cinco grupos (Figura 12). 

 
Participantes do setor público 
1. Prefeito e/ou administrador da cidade 
2. Departamento de desenvolvimento empresarial da comunidade 
3. Departamento de planejamento urbano da comunidade (transporte, educação, 
saneamento etc) 
4. Departamento de turismo 
5. Departamento de convenções 
6. Departamento de informações públicas 
Participantes do setor privado 
1. Cidadãos 
2. Empresas líderes 
3. Imobiliárias e incorporadoras 
4. Instituições financeiras (bancos e seguradoras) 
5. Empresas de eletricidade, gás e telecomunicações 
6. Câmaras de comércio e outras organizações empresariais 
7. Setor de receptivo e varejista (hotéis, restaurantes, lojas de departamentos, outros 
varejistas, centros de exposição e convenções) 
8. Agências de viagem 
9. Organizações do mercado de trabalho 
10. Arquitetos 
11. Empresas de transporte (táxi, trem avião) 
 12. Mídia (jornal, rádio, TV) 
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Participantes regionais 
1. Agências de desenvolvimento econômico 
2. Governos municipal e estadual 
3. Conselhos regionais de turismo 
Participantes nacionais 
1. Chefes de governo 
2. Agências de investimento interno 
3. Conselhos nacionais de turismo 
Participantes internacionais 
1. Embaixadas e consulados 
2. Agências de investimentos internos 
3. Agências de desenvolvimento econômico especificamente ligadas a uma região ou 
cidade 
4. Empreendimentos internacionais com elos com determinado lugar 

         Figura 12: Principais participantes do marketing de lugar 
         Fonte: Kotler et al (2007, p. 84) – Adaptado pela autora 

 

Poucos países atualmente conseguem definir uma visão estratégica 

fundamentada para seus próximos dez ou vinte anos, por isso a presença destes 

participantes auxiliando no estabelecimento de suas metas deve ser considerada. 

Entre eles, oferecemos destaque aos participantes regionais e nacionais, pois 

ambos englobam o governo. Este deve estar amplamente presente em todas as 

ações pensadas e desenvolvidas e agir de acordo com elas, pois será o seu 

principal comunicador, representando suas características perante outros públicos.  

Keller (1999) acredita que é dever do Estado remediar as possíveis falhas que 

podem se apresentar com relação a um destino, oferecendo incentivos financeiros 

para que possam ser produzidos projetos de marketing inovadores e cooperativos 

que abram espaço para que um destino se posicione no mercado e lucre com a 

ampliação de seu conhecimento. O autor ainda define algumas bases que o governo 

pode oferecer às medidas criadas na área de marketing de lugares (Figura 13): 

 

 
Figura 13: Bases para o apoio do estado às medidas na área de marketing de destino 
Fonte: Keller (1999, p. 49) – Adaptado pela autora 
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Sendo assim, Keller (1999, p. 49) ainda afirma que “sem o apoio do Estado 

não poderia existir marketing de destino eficiente” e, então, podemos verificar que é 

de interesse geral que o governo impulsione os investimentos em marketing de 

lugares, ampliando a demanda e gerando mais divisas, desenvolvimento de mão de 

obra qualificada e especializada, além de reconhecimento mundial. 

Quando uma marca é pensada e desenvolvida, uma série de etapas deve ser 

anteriormente cumprida. Para o estabelecimento de uma marca, a empresa ou 

destino que a detém realiza pesquisas de maneira que esse símbolo gere a simpatia 

do seu público-alvo, atingindo os espaços dentro da mente do consumidor que o 

levem ao interesse pelo que está sendo oferecido. Aaker (2007, p. 74) confirma essa 

colocação quando afirma que “a identidade de marca deve ajudar a estabelecer um 

relacionamento entre a marca e o cliente, por meio de uma proposta de valor 

envolvendo benefícios funcionais, emocionais e de auto-expressão”. 

A formação de uma identidade visual abrange todos os elementos visíveis da 

marca e vai promover, no público-alvo, uma decodificação dos sinais que a marca 

emite e, por isso, deve ser bem estudada antes de ser colocada em prática e 

liberada para visualização do público, evitando que possa ser mal interpretada por 

aqueles que irão consumi-la ao produzir um efeito contrário ao que intencionava na 

mente das pessoas. Essa identidade pode, então, ser equiparada a um sistema que 

promove uma relação consigo mesma e com o ambiente em que está ou em que 

será inserida, com a meta final de ser produzida coerentemente, passando para o 

consumidor a imagem desejada. 

De acordo com Neumeier (2008), essa inter-relação promovida pelo chamado 

sistema de identidade visual teve seu início datado a partir do século XX com a 

intenção de estabelecer um controle do uso de símbolos e elementos que serviam 

de identificação para as marcas em qualquer produto ou serviço que fosse oferecido, 

podendo ser entendido, segundo Péon, como um 

 
 

Sistema de normatização para proporcionar unidade e identidade a todos os 
itens de apresentação de um dado objeto, através de seu aspecto visual. 
Esse objeto pode ser uma empresa, um grupo ou uma instituição, bem 
como uma idéia, um produto ou serviço (2003, p. 15). 
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Péon (2003) ainda estabelece a divisão dos elementos visuais em três 

categorias, sendo eles o subsistema primário, o subsistema secundário e o 

subsistema acessório.  

Os elementos componentes do subsistema primário serão aqueles em que 

todos se baseiam e que necessitam de veiculação para que funcione, sendo 

constituídos por logotipo, monograma, emblema e assinatura visual (conjunto de 

todos os elementos anteriores); o subsistema secundário está ligado à composição 

que configura o símbolo, como as cores e o alfabeto institucional; e, por último, o 

subsistema acessório, que é caracterizado pela diversidade de aplicações de um 

símbolo, sendo derivado dos outros dois subsistemas anteriores, e que terá como 

elementos utilizados as imagens e mascotes ou personagens. 

O sistema que caracteriza a formação da identidade visual necessita que seus 

elementos sejam dispostos com harmonia entre si, formando uma marca clara, 

limpa, que promova empatia daquele que a consumirá e que seja de fácil 

assimilação. A convivência harmônica desses fatores que irá garantir que haja uma 

boa aceitação pelo público-alvo em qualquer meio de publicidade ou propaganda em 

que seja veiculada, mantendo a essência que, lá no início de sua formação, desejou 

emitir, sem que houvesse ruído em sua comunicação final para aquele a quem se 

destina. 

 

 

2.4.2  Branding 

 

Branding pode ser classificado como a imagem percebida que o consumidor 

tem sobre um produto, serviço, empresa ou até mesmo marca. É a percepção que o 

consumidor tem sobre algo, podendo ser boa ou ruim. Como confirma a descrição 

oferecida pela American Marketing Association (AMA) que diz que “Branding é fazer 

com que um consumidor escolha uma marca ao invés da marca concorrente. É fazer 

com que um potencial consumidor perceba a marca como a única solução para o 

que ele busca.” 

Com o desenvolvimento do conceito de marca, supera-se então a noção de 

produto e passa-se a vender uma filosofia de marca. Dessa forma, ela se torna um 

dos ativos da empresa correspondendo, até mesmo, a maior parte do valor da 

mesma, maior até do que o valor correspondente ao produto ou serviço que 
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comercializa, como corrobora o publicitário David Ogilvy, citado por Kapferer (2003, 

p.54) 

 
 

Marca é a soma intangível dos atributos de um produto; seu nome, 
embalagem e preço, sua história, reputação e a maneira como ele é 
promovido. A Marca é também definida pelas impressões dos consumidores 
sobre as pessoas que a usam; assim como pela sua própria experiência 
pessoal. 

 
 

O exemplo da Nike permite confirmar a afirmação acima. A empresa ganhou 

tanta visibilidade de marca que acabou por dar fim às suas indústrias, agora os 

produtos da Nike são produzidos em diversas fábricas ao redor do mundo e o que 

realmente está sendo vendido ao consumidor é o seu nome, pois como corrobora 

Klein (2008, p. 31) “as empresas podem fabricar produtos, mas o que os 

consumidores compram são as marcas”. 

O exemplo dado anteriormente, também pode ser aplicado no caso de países, 

cidades, estados ou nações, quando seus governos decidem por criar símbolos, 

marcas que os caracterizem e identifiquem, transmitindo valores que acreditam estar 

implícitos a esses locais. Essa caracterização das marcas como ativo intangível 

atribuído a empresas e/ou regiões leva ao surgimento do branding, que procura 

desenvolver e manter uma série de valores que irão refletir uma imagem coerente e 

adequada, além de encantar o público. 

Podemos, então, definir branding como uma ferramenta que pode ser usada 

por cidades para defini-las e atrair atenção positiva no meio de um excesso 

internacional de informação (FÓRUM DE BRANDING, 2006 – Tradução livre). 

 Essas ações de estruturação das marcas irão ajudar a construir novos 

cenários, contribuindo para a fidelização dos clientes e visitantes, no caso de 

lugares. As empresas que irão desenvolver e aplicar as estratégias de branding 

devem atentar para o ciclo de vida das marcas, isso porque quando não são 

atualizadas, elas podem perder sua atratividade, necessitando de uma revitalização 

para que possam reaver seu posicionamento no mercado.  

Uma marca, para obter a devida atenção, deve ser sempre monitorada de 

forma que a ocorrência de falhas possa ser percebida a tempo e que sejam tomadas 

as medidas necessárias para sua manutenção.  
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Com um mercado dinâmico e em constante mudança o ciclo de marcas torna-

se mais curto, requerendo maior atenção de seus detentores. Sendo assim, surgem 

os conceitos de bell curve e sigma curve (SAMPAIO, p. 5, 2005), sendo o primeiro 

referente a um ciclo de vida regular, com nascimento, desenvolvimento, ápice e 

morte, e o segundo a uma revitalização sempre que a marca atinge seu ápice de 

reconhecimento, promovendo sua manutenção (Figura 14). 

 

 
                                   Figura 14: Representação das curvas referentes ao ciclo de vida das marcas 

                       Fonte: Sampaio, 2005 – Adaptado pela autora 
 
 
Com essa necessidade de se desenvolver uma marca que esteja sempre 

atendendo às expectativas de seu público consumidor, surge também o ideal de 

brand equity. Este conceito está ligado à criação de um valor adicional que será 

unido à marca, caracterizando-a mais fortemente como um ativo intangível que 

poderá somar ou subtrair ao valor financeiro correspondente ao consumo do produto 

ou serviço que essa marca oferece aos seus consumidores.  

Sua criação se dará a partir da análise de fatores que serão atribuídos a ela, 

como valores, sentimentos, percepções, emoções. Esses atributos serão reunidos 

em um conjunto agrupado em cinco categorias, sendo elas:  

1) lealdade a marca;  

2) conhecimento do nome da marca e símbolos;  

3) qualidade percebida;  

4) associações promovidas pela marca e  

5) ativos do proprietário da marca (AAKER, 2007). 

Os conceitos de branding e brand equity, acima tratados, quando aplicados 

ao setor turístico terão a capacidade de promover um aumento nos deslocamentos 

para os destinos aonde são implantados. Isso ocorre devido a sua capacidade de 



49 

 

criar um novo ambiente para a região que irá receber maior destaque devido a uma 

propaganda planejada, que irá trabalhar melhor a exibição de seus atrativos, além 

de moldá-la de maneira que possa despertar o interesse de visitantes potenciais 

irem ao seu encontro e de incentivar o retorno naqueles que já a conhecem, como 

corrobora Simon Anholt quando afirma que uma simples narrativa de marca pode 

ter um impacto importante sobre a decisão de visitar uma cidade, comprar 

produtos ou serviços, fazer negócios ou mesmo se mudar (FÓRUM DE BRANDING, 

2006 – Tradução livre). 

O branding irá então produzir uma característica única que será aplicada a um 

destino, buscando diferenciá-lo dos demais dentro da ótica globalizada de consumo 

turístico, aonde as regiões precisam competir com base em suas diferenças mais 

marcantes para se tornarem também únicas na mente do turista. 

O uso dessas ferramentas é percebido mais comumente no âmbito das 

cidades, que possuem um menor ângulo de atuação, podendo então trabalhar seus 

atrativos mais especificamente. Entretanto, alguns países, como Espanha, se 

utilizam da mesma técnica, para modificar a forma pela qual é vista 

internacionalmente em função de alguma situação ocorrida no passado que, apesar 

de superada, ainda deixa suas cicatrizes, prejudicando a atração de novos visitantes 

e a atenção de novos investidores potenciais.  

Alguns locais, como Nova York e Madrid possuem uma identidade positiva já 

formada, o que torna mais fácil sua manipulação para a propaganda, como pode 

destacar a observação de Simon Anholt, quando afirma que Paris é romance, Milão 

é estilo, Nova York é energia, Washington é poder, Lagos é corrupção, Barcelona é 

cultura, Rio é diversão. Essas são as marcas das cidades e elas estão 

inextricavelmente ligadas às histórias e destinos de todos esses lugares (FÓRUM 

DE BRANDING, 2006 – Tradução livre). 

Percebe-se então que esse processo não é fácil de ser desenvolvido, pois 

precisa do envolvimento de uma equipe multidisciplinar e demanda tempo para que 

seja implantado corretamente. Um bom branding vai envolver uma boa marca, uma 

boa identidade visual e uma comunicação corporativa de qualidade. 

No próximo capítulo iremos abordar mais profundamente a criação e o 

desenvolvimento das marcas de lugar e como elas são trabalhadas de maneira que 

possam trazer cada vez mais benefícios para sua localidade, trazendo exemplos de 

como foram planejadas e colocadas em prática e se sua aceitação pelo público-alvo 
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ocorreu satisfatoriamente. Além disso, será feita uma análise do planejamento feito 

para a marca Rio de Janeiro, realizando um estudo comparativo com outras marcas 

já reconhecidas no cenário internacional. 
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3  MARCAS TURÍSTICAS 

 

Com a união de elementos como comunicação, publicidade, marketing e 

marketing de lugares e branding, chegamos a um produto final ou peça publicitária 

que será veiculada de maneira que um determinado destino seja reconhecido como 

turístico e atraia visitantes potenciais ou que ele seja reposicionado no mercado 

turístico mundial, promovendo uma reformulação no modo como deseja ser visto 

pelos turistas e pelo mundo. 

Definimos o conceito de marca de lugar o “Processo pelo qual um local busca 

ativamente criar uma identidade única e competitiva para si. O objetivo é posicionar 

o local internamente e externamente, como um bom destino para o comércio, 

turismo e investimentos” (NWORAH, 2005). A Marca de lugar que tem por objetivo 

englobar as marcas que se referem a cidades, estados, países, regiões, entre 

outros. 

Exemplificamos tal definição com a análise do projeto realizado para a 

inserção da marca ‘Rio de Janeiro – Marca Registrada do Brasil’, apresentando suas 

principais características. Após, também serão apresentados outros projetos de 

marcas turísticas que obtiveram êxito nos locais aonde foram inseridos 

caracterizando uma maior visibilidade para o destino e um conseqüente aumento do 

número de visitantes. Por último, realizamos uma análise comparativa entre as 

marcas utilizadas buscando verificar seus pontos em comum e suas diferenças. 

 

3.1. A POLÍTICA PÚBLICA E A COMUNICAÇÃO TURÍSTICA  

 

O governo brasileiro em suas três instâncias, municipal, estadual e federal, 

tem dado maior atenção aos ganhos que podem ser adquiridos quando as 

ferramentas de comunicação são utilizadas no desenvolvimento de melhores 

estratégias de divulgação e por isso vem investindo mais no setor, viabilizando uma 

maior visibilidade dos seus destinos turísticos. Só no ano de 2009, segundo dados 

do Ministério do Turismo, os recursos investidos na promoção interna do turismo 

aumentaram 155,94%, alcançando a cifra de R$ 58 milhões em 2009 (Figura 15). Já 

no que tange ao mercado internacional, foi possível observar o crescimento na 

promoção externa do país, que visava reposicionar sua imagem a partir das 

diretrizes do plano de marketing internacional, conhecido como Plano Aquarela. 
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Foram investidos, em 2009, U$ 39,87 milhões em promoção externa, menos do que 

nos anos anteriores em função da contenção de recursos provocada pela crise 

econômica ocorrida durante o mesmo ano (Figura 16). 

 

 
 Figura 15: Investimentos em promoção interna (milhões R$) 
 Fonte: Ministério do Turismo, 2011b2 
 
 

Tais investimentos podem ser mais bem analisados a partir das informações 

percentuais oferecidas, relativas à promoção interna e externa. 

 

 
Figura 16: Investimentos em promoção externa (Milhões US$) 
Fonte: Ministério do Turismo, 2011b3 
 

                                                        
2 Não houve levantamento nos anos de 2002 e 2003 
3 Não houve levantamento no ano de 2002 
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Os maiores investimentos na promoção do país acarretaram também num 

melhor posicionamento do mesmo no que diz respeito à realização de eventos no 

país, alcançando a sétima posição, segundo o ranqueamento do International 

Congress and Convention Association (ICCA). 

Para desenvolver um destino turístico, as empresas de comunicação 

precisam ser contatadas por um solicitante, que normalmente é o órgão público local 

que percebe o potencial de sua região e vê na comunicação o meio mais eficaz de 

divulgá-lo. Grande parte desses órgãos possui departamentos de marketing que 

promovem certas atividades, que são geralmente de pequeno porte, como 

participação em feiras e eventos, como corrobora uma pesquisa feita pelo Instituto 

FSB Pesquisa nomeada ‘Mapa da Comunicação Brasileira’, no qual foi analisado o 

papel e atuação do setor no país, tanto em empresas públicas quanto privadas, que 

verificou que as três atividades mais presentes na área de comunicação dos órgãos 

públicos são a internet, a assessoria de imprensa e relações com a mídia e a 

comunicação interna e participação em eventos e feiras.  

Quando há a necessidade de desenvolver algo maior, o serviço é terceirizado 

e agências especializadas são convocadas por possuírem mais conhecimentos 

sobre o que deve ser feito e as melhores estratégias a serem adotadas, sendo o 

marketing e a propaganda as atividades mais terceirizadas dentro de uma empresa 

pública, segundo a mesma pesquisa realizada pelo Instituto FSB, sendo também a 

atividade que mais ganha investimentos. Sendo assim, podemos perceber o 

crescimento iminente de ambas as atividades, tanto separadas quanto juntas, 

colaborando para o desenvolvimento dos destinos turísticos 

  

  3.2  ANÁLISE DE MARCAS DE SUCESSO 

 

Nesta parte apresentamos as marcas utilizadas pelos destinos Portugal, 

Espanha, Nova York, Toronto e Rio de Janeiro, a maneira como foram planejadas e 

as ações que as auxiliaram a alcançar o sucesso. 

 
    3.2.1  Portugal 

 Com uma população de 10.555.853 milhões de residentes (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTATÍSTICA – CENSO 2011) e uma área de 92.152km² 
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(GOVERNO DE PORTUGAL), Portugal ocupa com a Espanha a chamada Península 

Ibérica. 

 Até estabelecer a marca usada atualmente, o país foi representado por um 

número diverso de imagens e símbolos (Figura 17) que passaram por constantes 

alterações até o ano de 1992, quando foi criada uma nova identidade visual para 

promover o turismo de Portugal. 

 

 
Figura 17: Imagens e símbolos desenvolvidos para Portugal 
Fonte: Instituto de Turismo de Portugal (2005) 
 

A nova identidade instituída utilizou o slogan “Portugal, quando o Atlântico 

encontra a Europa” para trabalhar a idéia central da ligação do país com o mar e 

solicitou ao artista plástico português José de Guimarães que desenvolvesse sua 

marca visual inspirada nessa idéia. Foi assim que então surgiu a primeira versão da 

assinatura visual da marca Portugal (Figura 18), passando por uma repaginação em 

2000 (Figura 19) na intenção de buscar uma aparência mais moderna. 
 

 
Figura 18: Marca Portugal em 1992 

Fonte: Instituto de Turismo de Portugal (2005) 
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Figura 19: Marca Portugal em 2000 

Fonte: Instituto de Turismo de Portugal (2005) 
 

Em 2003, os órgãos governamentais portugueses viram a necessidade de 

atualizar novamente a identidade visual do país criando, juntamente, um sistema 

que pudesse trabalhar a marca país relacionada com as marcas regionais, de forma 

que a promoção turística pudesse alcançar todas as regiões. Para realizar essa 

modificação, foi desenvolvido um sistema de trabalho articulado em quatro fases 

(INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL, 2011b): 

1) Atividades de Consulta; 

2) Resultados da Consulta; 

3) Estratégia e 

4) Execução. 

A primeira fase contou com a participação de entidades regionais de turismo, 

associações empresariais, profissionais do setor e personalidades nacionais e 

estrangeiras e teve por objetivos realizar entrevistas, workshops, investigações 

documentais, benchmarking com outros destinos competidores e realizar uma 

auditoria visual da marca Portugal e das marcas regionais. Na fase de resultados, foi 

verificado que o país passou por mudanças, mas que estas não beneficiam o país 

como um todo, pois a imagem veiculada externamente não estava de acordo com 

sua realidade naquele momento.  

Já a terceira fase diagnosticou que para crescer o país precisava atrair mais 

turistas que fossem diferentes do padrão que já recebia e que uma melhor 

articulação deveria ser desenvolvida entre a comunicação de Portugal e de suas 

regiões. Para que isso pudesse acontecer, foram estabelecidas duas estratégias 

principais para mudar essa situação, sendo elas, respectivamente,  

a) a oferta de experiências únicas e diferentes que fugissem da tradição e 

oferecessem desafios e estímulos autênticos promovendo soluções personalizadas 
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para seus visitantes, cada vez mais exigentes, que fugissem do ideal de 

massificação turística, e  

b) posicionar o Instituto de Turismo de Portugal (ITP) como um comunicador 

da imagem global de Portugal atuando através da estratégia de marca guarda-

chuva4 com suas regiões, cabendo a estas concretizar as propostas de valor 

atribuídas a elas. 

A fase de execução definiu cinco vetores para promover o desenvolvimento 

estabelecido pelas estratégias, sendo eles: 

a) uma idéia central,  

b) o estabelecimento de valores, atitudes e benefícios,  

c) uma expressão visual,  

d) a arquitetura das marcas, e  

e) a comunicação. 

A idéia central estaria baseada em características que tornam Portugal um 

país único aos olhos de seus visitantes, levando em conta as dimensões funcionais 

(racionais) e emocionais dos turistas. A partir daí, chegou-se a idéia de 

‘profundidade’, abordando todas as riquezas que o país possui e que não podem ser 

observadas superficialmente. O estabelecimento desta idéia visou atingir os turistas 

e os agentes internos e externos, buscando estimular a mudança de atitude desses 

personagens.  

O segundo vetor (valores, atitudes e benefícios) buscou estabelecer as 

características que o país acredita possuir, a forma como serão veiculadas e os 

benefícios que os turistas podem obter com sua vista a Portugal (Figura 20).  

 

VALORES ATITUDES BENEFÍCIOS 
Aquilo em que 
acreditamos 

A forma como 
veiculamos nossos 

valores 

O que os turistas podem 
usufruir em Portugal 

Diversidade Aberta Diversidade concentrada 
Romance Intenso Sedução 
Autenticidade moderna Despretensiosa Simplicidade sofisticadas 
Figura 20: Vetor 2 – Valores, atitudes e benefícios 
Fonte: Instituto de Turismo de Portugal (2005) – Adaptado pela autora 

 

                                                        
4 Marcas guarda-chuva: Possuem presença forte na Europa e são consideradas marcas protetoras, 
pois dão força aos produtos de uma empresa através de uma associação direta que o consumidor faz 
das mesmas aos produtos que consome. A força da marca auxilia no lançamento de novos produtos. 
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 O terceiro vetor fixou a nova expressão visual (Figura 21) a ser usada pela 

marca, presente até os dias de hoje.  

 

 
Figura 21: Marca Portugal a partir de 2003 

Fonte: Instituto de Turismo de Portugal (2005) 
 
O quarto vetor instituiu a arquitetura das marcas que serão veiculadas a partir 

de um diagrama que buscou definir o tipo de marca a ser utilizada por cada entidade 

e o alvo de comunicação a ser estabelecido (Figura 22). 

 

 
        Figura 22: Arquitetura da marca Portugal 
        Fonte: Instituto de Turismo de Portugal (2005) 

 
 E, por último, o vetor comunicação, que tem por foco principal comunicar o 

país interna e externamente, despertando o interesse por Portugal e afirmando suas 

características únicas e distintas. Tal comunicação foi possibilitada pela veiculação 

de materiais promocionais em todo o mundo, como brochuras, cartazes e postais 

editados em 17 idiomas (Figuras 23, 24 e 25). 
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      Figura 23: Brochuras – Marca Portugal 
      Fonte: Instituto de Turismo de Portugal (2005) 
 

 
        Figura 24: Postais – Marca Portugal 
        Fonte: Instituto de Turismo de Portugal (2005) 
  

 
        Figura 25: Cartazes – Marca Portugal 
        Fonte: Instituto de Turismo de Portugal (2005) 
  

Ainda, para auxiliar na comunicação e promoção da marca Portugal foram 

desenvolvidas ferramentas online que possibilitaram uma interação maior com o 

visitante e a facilidade e rapidez no acesso a informações úteis sobre o país. Foi 

construído um site específico para a campanha (Figura 26), o www.visitportugal.com, 

que pode ser lido em diversos idiomas, além de páginas em redes de 

relacionamento (Figuras 27 e 28), uma tendência que vem crescendo a cada dia. 
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    Figura 26: Website da Marca Portugal 
    Fonte: Visit Portugal (2011) 
 

 
        Figura 27: Twitter - Turismo de Portugal 
        Fonte: Twitter 
 

 
         Figura 28: YouTube - Marca Portugal 
         Fonte: YouTube 
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3.2.2  Espanha 

A Espanha ocupa cerca de 80% da Península Ibérica e possui 

aproximadamente 46 milhões de habitantes (INDEX MUNDI, 2011b). O regime 

ditatorial que se instalou no país por 36 anos o degradou e após este episódio, o 

país se viu com a responsabilidade de reverter sua imagem, o que foi conseguido 

através de um processo executado pela Secretaria de Estado de Comércio e 

Turismo e pelo Instituto de Turismo da Espanha, que elevou o país a uma 

privilegiada posição como destino turístico mundial.   

Foi com a gravura criada por Joan Miró, chamada Sol de Miró (Figura 29), que 

o país se reposicionou no mercado turístico ao perceber a necessidade de criar uma 

identidade visual que fosse facilmente entendida e lembrada pelo consumidor. 

 

Figura 29: Marca Espanha – Sol de Miró 
Fonte: Espanha (2011a) 

 

A campanha publicitária veiculada, nomeada Spain Marks, foi posta em 

prática pela Secretaria de Estado de Comércio e Turismo e pelo Instituto de Turismo 

da Espanha (Turespaña), responsável pela promoção turística do país no exterior, e 

contava com imagens de atrativos espanhóis acompanhadas de pessoas retratadas 

similares a elas (Figura 30), sendo difundida em 17 dos principais países emissores 

de turistas.  

Segundo o então secretário de Estado de Comércio e Turismo, Juan Costa, a 

campanha tinha por objetivo apresentar a Espanha como um destino turístico 

competitivo e diferenciado, dando ênfase especial a qualidade como elemento 

diferencial da oferta espanhola e a detendo em aspectos não tão conhecidos no 

exterior, como a cultura, a gastronomia e o meio ambiente (ESPANHA, 2011c – 

Tradução livre). 
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Foram desenvolvidas 20 peças gráficas que receberam textos alusivos a 

temática turística e à marca que esta deixa nos visitantes. Cada uma destas peças 

foi traduzida para a língua de cada um dos países que a receberam.  

 

    
  Figura 30: Peças veiculadas para campanha Spain Marks 
  Fonte: Flickr (2011) 
 

Em 2004, o Turespaña elaborou o Plano de Objetivos para a Promoção do 

Turismo no Exterior, cuja aplicação teve início em 2005 e que realizou um 

diagnóstico a partir de dois novos enfoques, a análise segmentada do 

comportamento do turista e da posição competitiva a ser adotada. Segundo o Plano, 

essa análise teve por objetivo aperfeiçoar as ações de marketing e promoção em 

cada mercado emissor, obtendo uma maior eficácia na seleção de meios midiáticos 

e formas de veiculação, pois foi observado que seria mais vantajoso assegurar sua 

posição de liderança e manter a fidelidade dos turistas que já possuíam, 

conseguindo uma maior rentabilidade, do que focar esforços no incremento do 

número de visitantes. 

Com esta análise foi estabelecida uma estratégia de promoção turística 

internacional que visava consolidar e melhorar a posição alcançada pelos produtos e 

destinos turísticos espanhóis, promovendo o consumo de produtos de maior 

rentabilidade para o setor turístico espanhol (ESPANHA, 2011c – Tradução livre). 
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Outro compromisso assumido pelo Plano em questão era disponibilizar uma 

página na internet que contivesse informações que servissem como suporte para a 

elaboração de futuros planos. Dessa forma, o Turespaña disponibilizou essa nova 

ferramenta que tem por objetivo oferecer informações práticas para o setor turístico 

(Figura 31). 

 

 
Figura 31: Página inicial do site Turespaña 
Fonte: Espanha, 2011b. 

 

O Turespaña descreve cinco principais eixos de objetivos/estratégias para sua 

atuação: a investigação de mercados, o investimento em imagem de marca e 

comunicação, o desenvolvimento de novos produtos turísticos e sua 

comercialização, o marketing online e a excelência em gestão. Dentro do enredo 

deste trabalho, iremos detalhar um pouco mais sobre somente dois destes, sendo 

eles o investimento em imagem de marca e comunicação e o marketing online. 

O eixo de imagem de marca e comunicação tem por princípio fortalecer o 

posicionamento turístico da marca Espanha nos mercados internacionais, buscando 

aumentar sua diferenciação e sua competitividade perante outros locais. Para isso, o 

Instituto mantém e reforça as campanhas de imagem da marca Espanha buscando 

seu reconhecimento e posição privilegiada e, além disso, busca desenvolver 

estratégias de comunicação que destaquem as singularidades do país como destino 
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turístico adicionando novos atributos que motivem a visita e que gerem maior 

vantagem competitiva.  

Já o eixo que trata do marketing online busca explorar as novas tecnologias 

que trazem benefícios para o desenvolvimento do marketing turístico na região, com 

ações focadas no setor profissional e no público em geral. Essa campanha na 

internet foi posta em prática paralelamente com os outros meios midiáticos, 

combinando quatro ferramentas, o posicionamento em sites de busca, alianças 

estratégicas com portais da web, inserção publicitária em meios online e uso de e-

mail marketing. 

Com o plano de 2005 foi desenvolvida uma nova forma de veicular a imagem 

espanhola. Criou-se então uma nova campanha com o objetivo de fortalecer o 

posicionamento da marca nos mercados internacionais, abrigando em sua nova 

identidade os seus produtos diferenciados e os destinos turísticos espanhóis. Surge 

então a campanha “Smile! You are in Spain”, que também carrega consigo o Sol de 

Miró, símbolo do país (Figura 32). 

 

 
Figura 32: Marca gráfica da campanha ‘Smile! You are in Spain” 

Fonte: Espanha, 2011c. 
 

Junto com a nova campanha, surgem novas peças publicitárias (Figura 33) 

para auxiliar na promoção turística. 
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     Figura 33: Peças veiculadas para a campanha ‘Smile! You are in Spain’ 
     Fonte: Flickr  

 

Um dos destinos mais procurados pelos turistas de todo o mundo, a Espanha 

vem investindo cada vez mais em suas campanhas publicitárias, sempre contando 

com o reconhecimento da sua assinatura visual representada pelo Sol de Miró. 

Prova disso é que mais uma vez o país investiu milhões de euros para veicular uma 

nova campanha, que teve início em março de 2010, substituindo a anteriormente 

citada neste tópico, veiculada em 2005.  

A nova campanha publicitária foi intitulada “I need Spain” e já ocupa seu 

espaço em mídias como rádio, internet, televisão e jornais de mais de 40 países e 

devendo estender-se até 2014, segundo o site português Publituris (2011). As peças 

veiculadas contam com a participação de figuras públicas espanholas conhecidas 

mundialmente, como o chef Ferrán Adriá, a sete vezes campeã do mundo de kitesurf 

Gisela Pulido, pilotos de MotoGP do país e jogadores espanhóis do Liverpool e da 

Seleção Espanhola de Futebol.  

Criada pela agência de publicidade McCann Erickson, a campanha teve por 

objetivo contar histórias que foram responsáveis por transformar formas de se 

pensar e viver. Assim como as outras campanhas, a “I need Spain” contou com a 

divulgação de uma nova identidade visual (Figura 34). 
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Figura 34: Assinatura visual da campanha I need Spain 
Fonte: Espanha, 2011a. 

 

 

Foram desenvolvidas também novas peças gráficas divulgadas em diversos 

países (Figuras 35 e 36). 

 

 
       Figura 35: Peça veiculada para a campanha I need Spain 
       Fonte: Flickr (2011) 

 

 
        Figura 36: Peça veiculada para a campanha I need Spain 
        Fonte: Flickr (2011) 
 

A campanha conta com a participação de perfis em redes de relacionamento 

presentes na internet (Figuras 37, 38 e 39), tendência que vem se tornando cada 
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vez mais forte na área da comunicação, além de um site dedicado somente a ela, 

como pode ser observado através da figura 40. 

 

 
Figura 37: Facebook – I need Spain 
Fonte: Facebook (2011) 

 

 
Figura 38: Twitter - I need Spain  
Fonte: Twitter (2011) 
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Figura 39: YouTube – I need Spain 
Fonte: YouTube (2011) 
 

 
Figura 40: Página inicial do site da campanha I need Spain 
Fonte: Espanha, 2011a. 
 

Todas as campanhas veiculadas e cada nova mídia utilizada vêm contribuindo 

para o aumento do número de turistas na Espanha, que já alcança a marca de mais 

de 50 milhões de turistas ao ano (PUBLITURIS, 2011), conseqüência do 

estabelecimento de uma marca forte e de campanhas bem estruturadas que 

refletem o estilo de vida do país e o porquê de ser considerado um destino turístico 

de sucesso. Mais materiais divulgados nas campanhas poderão ser visualizados no 

Anexo A. 
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3.2.3  Nova York 
 

Situado na região nordeste dos Estados Unidos da América, o Estado de 

Nova York é o maior centro financeiro e comercial do país e ocupa a terceira posição 

como o Estado mais habitado do país, com 19.378.102 milhões de habitantes (U.S 

CENSUS BUREAU, 2011).  

No que se trata de turismo, a cidade de mesmo nome, vem obtendo 

posicionamento significativo no turismo mundial. Só no ano de 2010 quebrou seu 

próprio recorde, recebendo a maior quantidade de turistas de sua história, cerca de 

50 milhões, um aumento em torno de 7% se comparado ao ano anterior. Esses 

números foram anunciados pelo prefeito da cidade, Michael Bloomberg, que ainda 

reiterou com a seguinte declaração 

 
 

2010 foi o melhor ano para o turismo de Nova York. A solidez e a força de 
nossa indústria são motivos pelos quais fomos menos abatidos diante da 
recessão nacional em relação aos demais destinos americanos, e 
registramos um crescimento mais rápido do que outras cidades (...). 
Estamos constantemente procurando novas maneiras de fortalecer e 
diversificar a economia. E o crescimento da indústria de turismo é uma 
importante parte deste trabalho (JORNAL BRASILTURIS, 2011). 

 
 
Para superar a grande depressão econômica pela qual a cidade passou, o 

Estado de Nova York, em 1976, iniciou a promoção do turismo, visando gerar 

crescimento e desviar as atenções mundiais do momento de crise. Assim, o governo 

da cidade solicitou à agência de publicidade Wells, Rich e Greene e ao artista 

gráfico Milton Glaser que desenvolvessem uma campanha para promover o turismo, 

chamada I Love NY. 

Seu slogan (Figura 41) foi criado junto com a campanha e, ambos, se 

tornaram um dos principais símbolos de Nova York, sendo uma das marcas gráficas 

mais reconhecidas mundialmente e uma das mais bem-sucedidas também. 

 
Figura 41: Assinatura visual da campanha I Love NY. 

Fonte: Brands of the World (2011) 
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Anos depois foi criada a NYC&Company, organização oficial que promove o 

marketing e o turismo da cidade e que desenvolveu campanhas massivas e 

parcerias de sucesso com vários estabelecimentos. A empresa tem como missão 

maximizar as oportunidades de viagens e turismo, construir prosperidade econômica 

e espalhar a imagem dinâmica da cidade de Nova York em todo o mundo.  

Foram lançadas iniciativas interativas como o site nycgo.com (Figura 42) e o 

Official NYC Information Center - Centro Oficial de informações sobre a cidade, que 

buscam ser recursos alternativos para que visitantes e moradores encontrem 

informações sobre o que ver e fazer na cidade. Ainda, a empresa assume ter um 

compromisso com a responsabilidade fiscal e a meta de se tornar uma entidade 

auto-sustentável que reflete a energia e diversidade da própria cidade 

(NYC&COMPANY, 2011). 

 

 
      Figura 42: Página inicial do site nycgo.com 
      Fonte: Nova York (2011) 

 

A mais nova ação da NYC&Company foi lançar o ‘Guia Oficial de NYC’ para 

as redes de relacionamento Twitter e Facebook (Figura 43) com notícias e 

informações atualizadas diariamente pelo site nycgo.com. A iniciativa pretende ser 

uma estratégia para que "turistas do mundo inteiro possam saber o que acontece na 

cidade em primeira mão e em sua língua nativa" (FOLHA.COM, 2011). 

Assim, turistas do Brasil e de diversos outros países poderão ler notícias e ver 

fotos e vídeos postados em tempo real sobre todos os acontecimentos que estão 

ocorrendo na cidade, além de receber avisos de promoções, descontos e cupons de 
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gratuidade. Maneiras atuais de atrair a atenção dos visitantes e de contribuir para o 

planejamento de suas viagens. 

 

  
Figura 43: Páginas da NYC&Company no Brasil 
Fonte: Twitter e Facebook (2011) 

 

     
3.2.4  Toronto 

 

Considerada a maior cidade do Canadá, Toronto está localizada a noroeste 

do Lago Ontário e conta com uma população de mais de cinco milhões de 

habitantes. É o principal centro financeiro do país e conta com uma ampla 

diversidade cultural, abrigando cerca de 150 grupos étnicos diferentes que falam 

aproximadamente 100 idiomas, porém o inglês é sua língua oficial (TORONTO 

UNLIMITED, 2011). 

A cidade ainda abarca uma alta qualidade de vida e baixa criminalidade, o 

que a torna mais atraente aos olhares dos turistas. Muitos procuram a cidade para 

realizar cursos de inglês ou programas de intercâmbio, entretanto a grande 

diversidade cultural é realmente o seu principal atrativo. 

Para trabalhar sua imagem, o governo da cidade de Toronto optou por 

contratar uma agência de publicidade para desenvolver um projeto de marca que 

exaltasse o que a cidade possui de melhor. Foi criada então a marca ‘Toronto 

Unlimited’, em 2005, pela agência Brand Architecture International, situada em Nova 

York. 
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O tempo necessário para de desenvolvimento da marca foi de 13 meses de 

planejamento, 250 entrevistas, 4.500 contribuições feitas pelos cidadãos e 14 

grupos-foco em três países, sendo eles Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. 

Tudo isso para elaborar um conceito forte que pudesse trazer à tona toda a ilimitada 

capacidade turística do local, como é exposto no website da marca (TORONTO 

UNLIMITED, 2011) que afirma que a nova marca Toronto celebra tudo o que temos 

a oferecer como uma cidade e como cidadãos. Nossa marca é uma promessa ao 

mundo sobre nossa cidade, a ‘Cidade da Imaginação’, uma cidade de oportunidades 

ilimitadas (TORONTO UNLIMITED, 2011 – Tradução livre). 

Para estabelecer a marca, os órgãos governamentais Tourism Toronto, City of 

Toronto, Ontario Ministry of Tourism and Recreation e a Toronto City Summit 

Alliance uniram esforços para comunicar uma nova Toronto, mais forte e dinâmica, 

perante o mundo, visando elevar sua marca a um importante destino mundial de 

turismo e de negócios.  

A marca foi baseada, sobretudo, na forte diversidade cultural, definindo-a 

como um local que oferece oportunidades ilimitadas para sua população e visitantes, 

sendo estas pessoas que a fazem ser única e especial. 

A marca gráfica criada para Toronto (Figura 44) teve inspiração na história da 

cidade e de seu povo, seu símbolo foi desenvolvido destacando as duas letras que 

compõem seu apelido para os cidadãos, ‘T.O’. e o tipo de letra escolhido foi 

produzido com exclusividade para a marca. Sua assinatura visual foi construída com 

base na imaginação sem fronteiras, característica de sua população, significando um 

potencial ilimitado de oportunidades.  

 

 

 

Figura 44: Assinatura visual da campanha Toronto Unlimited 
Fonte: Toronto Unlimited (2011) 

 

A premissa dessa campanha presente em seu site tem por lema a frase 

“Engage your imagination in a city of unlimited possibilities” que significa, em 

tradução livre, Envolver sua imaginação em uma cidade de possibilidades ilimitadas. 
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Dessa forma, a campanha contou com o desenvolvimento de pesquisas que 

buscaram verificar a qualidade da cidade em perspectivas de dentro pra fora e de 

fora pra dentro, conversando com moradores, com visitantes de outros países, além 

de investidores e empresários locais. Com os resultados dessa análise em mãos foi 

que então a marca ganhou espaço. 

Para completar a campanha, além da marca gráfica, foi desenvolvido um 

website (Figura 45) no qual todas as informações sobre a campanha foram descritas 

de maneira a informar ao público seu conceito e expectativas e a partir do qual todas 

as informações técnicas aqui apresentadas foram encontradas. 

 

 
Figura 45: Página inicial do site Toronto Unlimited 
Fonte: Toronto Unlimited (2011) 
 

Além disso, foram criados banners veiculados durante a campanha de 

lançamento da marca (Figura 46). No Anexo B podem ser encontrados outros 

materiais produzidos. 
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Figura 46: Material de lançamento da campanha Toronto Unlimited 
Fonte: Toronto Unlimited (2011) 

 

A maioria das opiniões coletadas quanto à campanha foram bastante 

satisfatórias e, pelo resultado obtido, os órgãos envolvidos em sua construção se 

consideram satisfeitos e acreditam ter alcançado seu objetivo de tornar Toronto uma 

cidade mais visível, posicionando-a como um destino turístico potencial para turistas 

e investidores. 

 

 3.2.5 A Marca Rio De Janeiro 

 

Com uma área total de 1.224 km² composta por diversas belezas naturais e 

representando 3,3% da população total brasileira, com 6.323.037 milhões de 

habitantes (IBGE – Censo 2010), a cidade do Rio de Janeiro é a segunda mais 

populosa do Brasil, ficando atrás somente de São Paulo, sendo conhecida 

atualmente como um dos principais destinos turísticos do mundo. Reconhecimento 

este que foi construído com o desenvolvimento de eventos grandiosos como o 

Carnaval e o Reveillón de Copacabana, que atraem milhares de turistas do mundo 

inteiro todos os anos. 

O setor turístico tem conquistado espaço cada vez maior no cenário brasileiro 

e internacional e o Rio de Janeiro é um dos responsáveis por isso. Segundo dados 

do Ministério do Turismo (2011), o fluxo de turistas na cidade em 2010 cresceu 7,5% 

em relação ao ano anterior gerando um impacto de US$ 2 bilhões e caracterizando 

2010 como o ano de maior fluxo de turistas nos últimos cinco anos. 
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Para o ano de 2011, o secretário municipal de turismo e presidente da 

Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), Antônio Pedro, afirmou 

em entrevista ao site R75, que acredita que esse total será maior, tendo em vista que 

a cidade recebeu um fluxo internacional de turistas maior do que o esperado durante 

o Carnaval, pois “na folia carioca, 400 mil visitantes estrangeiros desembarcaram na 

capital fluminense, quando eram aguardados 173 mil visitantes”. 

O Rio de Janeiro vem ganhando uma visibilidade satisfatória com a chegada 

de grandes eventos internacionais nos próximos anos, como a Copa das 

Confederações de 2013, a Copa do Mundo Fifa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 

Tais eventos irão aumentar a atenção do mundo para a cidade e não só o país, 

captando um número crescente de turistas, uma vez que, só para a Copa de 2014, 

estima-se que 500 mil turistas passem pela cidade (R7, 2011). 

Com o reconhecimento que a cidade vem adquirindo, mais destaque e 

investimento em infraestrutura e projetos inovadores serão obtidos, definindo sua 

identidade com mais clareza de maneira que seus atuais e futuros visitantes possam 

verificar sua preparação para recebê-los satisfatoriamente, buscando perpetuar as 

mudanças e inovações que pretende alcançar com a realização desses eventos.  

Observando essa necessidade de perpetuação foi possível observar que a 

criação de uma marca que representasse a cidade seria uma importante estratégia 

de branding, uma vez que seria construída uma imagem mais consistente, 

valorizada e afastada de estereótipos que atraísse turistas, investidores e novos 

moradores. 

Pensando nisso, profissionais da Agência Prole de Gestão de Imagem, que 

presta serviços para o Governo do Estado, desenvolveram um planejamento criativo 

para a estratégia de branding do Estado do Rio de Janeiro que foi proposto ao 

cliente. Em entrevista estruturada (Apêndice) o Diretor de Contas da empresa, João 

Kalache, responsável pela conta do Governo do Estado, informou que a criação da 

marca durou cerca de duas semanas e depois mais três semanas para o 

desenvolvimento de toda a campanha, que teve início em março deste ano.  

A campanha não contou com nenhuma pesquisa direcionada ao trade 

turístico nem aos moradores da cidade e sua marca (Figura 47) foi desenvolvida 

                                                        
5 Disponível em <http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/rio-de-janeiro-espera-numero-recorde-
de-turistas-para-2011-20110502.html>. Acesso em 02 ago. 2011. 



75 

 

com base na idéia de marca registrada utilizada por diversas empresas para 

proteger seus direitos, sendo representada pelo símbolo ®.  

Segundo Kalache (Apêndice), “A idéia foi posicionar o Rio como um lugar 

único, com uma identidade própria que deve ser sempre valorizada e reconhecida 

por todos, principalmente nesse momento em que ele está na ‘moda’. Além disso, foi 

uma oportunidade de linkar o ícone RJ ao Governo do Estado, já que Rio é cidade”. 

 

 
Figura 47: Assinatura visual da campanha RJ Marca Registrada do Brasil 

Fonte: Facebook (2011) 
 

A campanha como qualquer outra do Governo, se direciona a adultos 

(maiores de 18 anos) de todas as classes e teve sua divulgação em televisão, rádio, 

jornal, revista, mídia exterior e folhetos encartados com média freqüência em âmbito 

nacional, ocorrendo com muito mais força dentro do Estado e não havendo 

pretensão de sua extensão ao cenário internacional.  

Quando indagado sobre uma possível ferramenta de análise que buscasse 

avaliar a percepção da população e do trade quanto à marca, o Diretor de Contas da 

Prole afirmou que está sendo realizada uma pesquisa qualitativa que, dentre outros 

fatores, irá também avaliar a campanha. 

As peças gráficas produzidas contaram com a escolha de sete palavras-

chave, sendo elas paz, alegria, inovação, paixão, beleza, estilo e energia como 

valores representativos que são associados ao Rio de Janeiro, entretanto outras 

palavras também poderiam ser trabalhadas. Cada uma destas peças é 

acompanhada por um pequeno texto explicando a relação entre os conceitos e a 
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cidade, tendo sido impressos 27.500 exemplares em português, dez mil revistas em 

espanhol e mais dez mil em inglês (Figura 48). 

 

 
Figura 48: Peças gráficas desenvolvidas para a campanha  

‘RJ – Marca Registrada do Brasil’ 
Fonte: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (2011) 

 

Além do material gráfico, também foram desenvolvidos vídeos com cidadãos 

comuns que se tornaram personalidades cariocas, como o roqueiro Serguei, o grupo 

de choro Os Matutos e o feirante de Ipanema, Mr. Burns. Os filmes têm a narração 

de Diogo Villela, Caio Blat, Paulinho Moska e Bebel Gilberto e foram apresentados 

primeiramente nos cinemas, durante os trailers que antecederam a exibição do 

famoso longa-metragem ‘Rio’, de Carlos Saldanha. Mais materiais da campanha 

podem ser vistos no Anexo C. 

Os vídeos também foram exibidos em televisão, adaptados aos spots de rádio 

e podem ser vistos na página da campanha no site YouTube (Figura 49) e ainda 

está prevista a produção de mais vídeos e aplicativos. 

 



77 

 

 
        Figura 49: Página da campanha RJ  – Marca Registrada do Brasil no YouTube 
        Fonte: YouTube (2011) 

 

A campanha está online, entretanto não possui um site exclusivo que 

contenha informações sobre a campanha e sobre a cidade. Ao acessar o site 

www.novorj.com.br o usuário é redirecionado a uma página da rede de 

relacionamentos Facebook onde é possível encontrar fotos, vídeos exclusivos e 

aplicativos interativos, aonde os usuários podem fazer o upload de fotografias 

pessoais e transformá-las em exemplares similares aos materiais gráficos 

desenvolvidos (Figura 50). 

 

 
Figura 50: Página da campanha Rio de Janeiro – Marca Registrada do Brasil no Facebook 
Fonte: Facebook (2011) 
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Com o estabelecimento desta campanha procura-se fixar a imagem do Rio de 

Janeiro no imaginário dos visitantes e investidores internacionais, aproveitando a 

boa visibilidade que a cidade está tendo com a realização futura de importantes 

eventos internacionais. Sendo assim, busca-se melhorar ainda mais a estrutura do 

setor turístico, levando ao aumento, mais uma vez, do fluxo de turistas na cidade 

nos próximos anos. 
 

3.3  ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Nesta fase iniciamos uma análise dos casos apresentados anteriormente e 

das atividades que os levaram ao sucesso, buscando realizar um estudo 

comparativo entre suas semelhanças e diferenças.  

A fim de realizar esta análise comparativa, definimos quatro categorias 

principais necessárias para a construção satisfatória de uma campanha, sendo elas 

a comunicação, a comunicação realizada como ferramenta do marketing-mix, o 

plano de marketing e o marketing. A partir destas categorias, apresentamos as 

formas como as campanhas de Portugal, Espanha, Nova York, Toronto e Rio de 

Janeiro se desenvolveram e buscamos identificar suas semelhanças e diferenças, 

baseadas em teorias de autores como Kotler, McCarthy, Lauterborn, entre outros já 

citados anteriormente neste trabalho. 

Para uma análise correta da matéria, utilizamos o método comparativo, em 

que o estudo de exemplos similares possibilita obter subsídios para avaliar se o 

objeto possui características iguais ou diferentes. Ainda, apresentaremos quadros 

com as quatro categorias definidas para realização destas comparações, 

possibilitando a verificação dos conteúdos e das ações desenvolvidas pelas marcas 

turísticas analisadas e, assim, apontar suas similaridades e divergências.  

Em função da globalização e de sua consequente homogeneização, os 

países, estados, cidades e regiões passaram a criar marcas que os definissem 

dentro do mercado turístico e fizessem com que pudessem ser vistos de maneira 

única por seus visitantes reais e potenciais.  

Para que os objetivos da comunicação possam ser atingidos, uma estratégia 

de marketing altamente utilizada é o desenvolvimento de um plano de comunicação 

que irá comunicar de forma clara e compreensiva a proposta de valor que a empresa 
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tem a oferecer por meio de seus produtos os serviços. É neste quesito que deverá 

ser informado o posicionamento da empresa quanto à identidade, imagem e ideal 

que busca transmitir aos seus consumidores. 

Ao adotarem tal atitude, os destinos passaram a ser tratados realmente como 

marcas e a eles foram atribuídos valores agregados que intensificaram a experiência 

turística e deram abertura para a utilização do marketing de lugares, que irá projetar 

os destinos para que possam atender as necessidades daqueles que os visitam 

(KOTLER, 2007), caracterizando assim a nossa primeira categoria, a comunicação, 

aonde foram destacadas quais as ideias e as propostas de valor que os 

idealizadores de cada um dos casos apresentados buscaram transmitir (Figura 51). 

 

PORTUGAL

Ideal de profundidade, baseado em características 
que tornam Portugal um país único aos olhos de seus 

visitantes, abordando todas as riquezas que o país 
possui e que não podem ser observadas 

superficialmente.

A campanha teve por objetivo contar histórias que 
foram responsáveis por transformar formas de se 

pensar e viver, utilizando celebridades espanholas.

Desenvolvida para superar a depressão econômica 
de 1976, visou ampliar o patriotismo da sociedade.

RIO DE JANEIRO

NOVA YORK

ESPANHA

Teve inspiração na história da cidade e de seu povo. 
Assinatura visual foi construída com base na 

imaginação sem fronteiras, característica de sua 
população, significando um potencial ilimitado de 

oportunidades.
Posicionar o Rio como um lugar único, com uma 

identidade própria definida a partir da sua população 
sempre alegre e receptiva e das suas belezas 

naturais e monumentos reconhecidos mundialmente e 
que devem ser sempre valorizados por todos.

1ª CATEGORIA: COMUNICAÇÃO

TORONTO

 
             Figura 51: Características dos casos na categoria Comunicação. 
             Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nesta abordagem encontramos a campanha veiculada por Portugal, que 

buscou utilizar meios que possibilitassem a construção de um ideal de viagem pelos 

visitantes que se deslocam para o país. Isto é, através do uso e apresentação de 
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características mais profundas e distintas, o país buscou provocar o interesse pela 

experiência inusitada e nova, que sai do “lugar-comum” com o qual o turista está 

acostumado. Dessa forma, a comunicação estará posicionada como um “elemento 

fundamental da vida em sociedade, pois viabiliza a construção simbólica e a troca de 

experiências” (CARNIELLO, 2009). 

Em contrapartida, vemos a Espanha contando histórias a partir do uso da 

imagem de celebridades espanholas reconhecidas internacionalmente, visando 

desenvolver uma relação entre o turista e aquele que vos fala. Assim, busca uma 

identificação que resulte no interesse pela visita, pois como já afirmou Kotler (2007) 

muitos lugares usam a imagem de pessoas famosas para se promover e, tendo o 

público externo como seu receptor, essa se torna uma importante estratégia de 

atração, pois tais histórias geram sentimentos e reações naqueles que as ouvem. 

Ao analisar Nova York e Toronto, vemos a comunicação com o público 

interno, com vias a aumentar sua auto-estima ao utilizar termos que o façam sentir 

orgulho de si mesmo e do local onde reside. Ao ter em si esse sentimento de 

satisfação o morador irá divulgar muito mais a região onde vive para seus amigos, 

além de refleti-la aos visitantes que irão sentir-se privilegiados. 

Comparando com a campanha da marca Rio de Janeiro, podemos perceber a 

semelhança da busca pelo aumento da auto-estima, uma vez que procura promover 

a cidade a partir de características de seu povo como a alegria, a paixão, a beleza 

etc, promovendo também a sua hospitalidade que “afeta a atratividade de um lugar 

de várias maneiras” (KOTLER et al, 2007, p.177). Dessa forma, verificamos que o 

desafio maior é posicionar a marca de maneira que comunique os benefícios e 

atributos da visita, fazendo com que o local destaque-se dos demais utilizando um 

argumento que os reforce e aumente a credibilidade do lugar. 

Os destinos irão então estabelecer um plano de comunicação integrada de 

marketing, onde definirão as principais ferramentas promocionais a serem utilizadas, 

os canais de mídia onde serão veiculadas e a sua freqüência, que deve ser 

suficiente para que o plano alcance eficácia (ABREU, [s/d]).  

Aqui destacamos então a segunda categoria a ser tratada, a comunicação 

como ferramenta do marketing-mix. Essa categoria caracteriza os meios pelos quais 

as empresas procuram comunicar a marca turística ao cliente a fim de estabelecer 

um relacionamento mais próximo com o cliente e informar, persuadir e lembrar os 

consumidores sobre produtos, serviços e marcas que comercializam com o objetivo 
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de gerar interesse, desejo e, por consequência, uma possível compra. No modelo de 

estímulo-resposta do comportamento do consumidor, os canais de comunicação são 

fundamentais para persuadir compradores potenciais a consumir o produto ou 

serviço.  

Os destinos aqui tratados apresentam as seguintes características (Figura 

52): 

 

PORTUGAL

ESPANHA

NOVA YORK

TORONTO

RIO DE JANEIRO

2ª CATEGORIA: MARKETING-MIX - COMUNICAÇÃO

Site promocional aonde disponibiliza informações 
úteis sobre o país em diversas línguas; Páginas em 

redes de relacionamento (Twitter e YouTube).

Site do Instituto de Turismo de España, com 
informações práticas para o setor; Páginas em redes 

de relacionamento (Twitter, YouTube).

Sites que visam dar ao visitante informações sobre o 
que ver e fazer na cidade (NYCgo e NYCCompany); 

Páginas em redes de relacionamento (Twitter e 
Facebook).

Site explicativo relativo à campanha Toronto Unlimited 
e as ações que foram aplicadas durante seu 

desenvolvimento.

Site disponibilizado para a campanha que também é 
página em rede de relacionamento (Facebook), além 

de página no YouTube.
 

             Figura 52: Características dos casos na categoria Marketing-mix - Comunicação. 
             Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como destacou Kotler et al (2007, p. 211), um dos principais canais de 

comunicação utilizados atualmente é a internet e suas vantagens e limitações foram 

estabelecidas pelo autor, destacando como pontos positivos a alta seletividade, 

possibilidade de interação e custo relativamente baixo, e como negativos o fato de 

ser um meio relativamente novo com número reduzido de usuários em alguns 

países, tornando-se o canal mais importante para anunciar um produto ou serviço ao 

estabelecer uma comunicação com seus consumidores (KOTLER et al, 2007, p. 

212). 



82 

 

Acompanhando a afirmação do autor, podemos perceber que o uso de 

websites e a participação em redes de relacionamento como Facebook, Twitter e 

YouTube foram verificados como grandes tendências de promoção atual, sendo 

utilizados por quatro dos cinco casos apresentados. Portugal possui um site focado 

na campanha promocional do país, aonde disponibiliza com facilidade o acesso a 

informações úteis sobre o país em diversos idiomas, além de página no Twitter com 

atualizações em tempo real e no YouTube com os vídeos usados na campanha. Já 

a Espanha tem o site Turespaña (do Instituto de Turismo de España), com 

informações práticas para o setor que buscam dar suporte para futuros planos, e 

também perfis nas páginas de relacionamento. 

Em Nova York, além da presença de dois sites que visam prover o visitante 

com informações sobre o que ver e fazer na cidade existe também o perfil do NY 

Official Guide no Twitter e no Facebook. Essa iniciativa interativa possui postagens 

em tempo real em diversas línguas de maneira que os visitantes de diversos países 

possam saber o que acontece na cidade, além de avisos de promoções, descontos 

e cupons de gratuidade. Em contrapartida aos casos anteriores, Toronto possui 

somente um site explicativo relativo à campanha Toronto Unlimited e as ações que 

foram aplicadas durante seu desenvolvimento. 

No caso do Rio de Janeiro, podemos dizer que ele acopla duas dessas 

ferramentas em uma. O site disponibilizado para a campanha, o www.novorj.com.br, 

nada mais é do que uma página do Facebook na qual são postadas informações 

sobre acontecimentos na cidade, vídeos da campanha e um aplicativo no qual os 

‘seguidores’ da página podem utilizar fotos pessoais e transformá-las em 

exemplares das materiais usados na campanha. Além disso, a campanha possui 

uma página no Youtube aonde se pode encontrar os vídeos da campanha na 

íntegra. 

Agora destacamos nossa terceira categoria, baseada na definição de um 

plano de marketing. Nesta categoria buscamos verificar os materiais utilizados pelas 

marcas em sua em sua divulgação interna e externa. Para tal, verificamos que no 

desenvolvimento da comunicação eficaz de um destino turístico, a escolha dos 

meios pelos quais será divulgado é de grande importância, uma vez que 

caracterizará a forma pela qual deseja atingir o público e com qual intensidade irá 

ocorrer, por isso a escolha do canal de mídia a ser usado tem sua decisão baseada 

em fatores como capacidade de alcance, freqüência e impacto. Além disso, um bom 
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plano de marketing irá iniciar com o conhecimento do público-alvo para depois 

construir a marca, geração de demanda e desenvolvimento dos canais de venda. 

No turismo a colocação em prática desses elementos pode ser complicada, já 

que uma cidade, estado, país ou região sofre diversas influências mundiais, por isso 

a escolha da arte e da mensagem que será veiculada através de uma peça 

publicitária deve ser detalhada, mostrando os pontos principais que se deseja 

veicular.  

Ainda, podemos verificar a utilização de canais de comunicação impessoais 

(KOTLER, 1999), uma vez que utiliza mídias que transmitem mensagens sem 

contato pessoal ou feedback imediato, composta principalmente por mídias 

impressas, mídias de tele e radiodifusão e mídias visuais. Ainda, segundo Kotler et 

al (2007), o uso de vários meios de comunicação irá ampliar o alcance da 

mensagem a diversos tipos de públicos, melhorando sua relação com o receptor. 

Sendo assim, nesta categoria destacamos as principais ferramentas 

promocionais utilizadas pelas campanhas citadas (Figura 53). 

 

RIO DE JANEIRO

Não realizou pesquisa de opinião; Materiais 
divulgados em televisão, rádio e jornal, além revistas 

e folhetos com média frequência nacional, forte 
frequancia estadual e sem intenção de divulgação 

externa. Exemplares em três idiomas.

TORONTO
Desenvolveu pesquisa de opinião com moradores, 

turistas, investidores e trade turístico; Cinco modelos 
de banners veiculados internamente.

ESPANHA

Não realizou pesquisa de opinião; Peças gráficas 
difundidas em 17 países em suas respectivas línguas, 

além de veiculação em rádio, televisão e jornais de 
mais de 40 países nas três campanhas desenvolvidas 

pelo país desde 2003.

NOVA YORK

Não realizou pesquisa de opinião; Promoção interna 
da marca de maneira muito forte, sendo colocada em 
todos os materiais produzidos pela cidade, lojas que 
vendiam produtos com sua marca e sacolas com ela 

impressa.

3ª CATEGORIA: PLANO DE MARKETING

PORTUGAL

Desenvolveu pesquisa de opinião com moradores, 
turistas, investidores e trade turístico; 

Desenvolvimento de brochuras, cartazes e postais 
veiculados interna e externamente e editados em 17 

diferentes idiomas.

 
Figura 53: Características dos casos na categoria Plano de marketing. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Dos casos aqui apresentados, somente Portugal e Toronto se utilizaram de 

pesquisas como ferramenta de consulta para planejarem suas marcas e foi possível 

perceber que seu uso foi bem aproveitado, procurando repassar para sua marca 

todas as características percebidas pelos entrevistados, de maneira que pudesse 

refletir seus pensamentos e imaginários. Tal ferramenta é auxiliar no planejamento 

da marca, pois através dela os planejadores podem verificar com mais facilidade 

quais os principais atributos a serem trabalhados em um lugar, atingindo seu público 

de maneira correta e eficiente. 

Espanha e Nova York, apesar de não terem verificado a opinião dos 

moradores, turistas, empresários e investidores, souberam contornar tal fato e 

conseguiram refletir a essência do destino em suas marcas para que alcançassem 

êxito. Já a cidade do Rio de Janeiro não se utilizou dessa ferramenta e desenvolveu 

sua marca com base no conceito de marca registrada por acreditar que a cidade 

possui um caráter único que a diferencia das demais e pretende desenvolver 

posteriormente uma pesquisa qualitativa quanto à marca que, dentre outros fatores, 

irá avaliar a percepção da população (Apêndice). 

Ainda nesta questão, podemos citar Kotler (2007), que acredita que deve 

haver uma gestão estratégica integrada (GEI) da marca, responsável por pesquisar 

o lugar entre seus públicos constantemente para que possa estar sempre se 

adequando a imagem que deseja passar, uma vez que as marcas são cambiáveis e 

mudam ao longo do tempo, sendo responsabilidade do profissional da área a 

capacidade de identificar, corrigir e influenciar a adoção de uma nova identidade 

visual capaz de atender às exigências do público. 

No quesito material gráfico todas as campanhas desenvolveram trabalhos 

significativos que refletem exatamente a imagem que pretendiam. A Espanha 

produziu peças que foram difundidas em 17 países em suas respectivas línguas, 

além de veiculação em rádio, televisão e jornais de mais de 40 países nas três 

campanhas desenvolvidas pelo país desde 2003. Portugal desenvolveu brochuras, 

cartazes e postais veiculados interna e externamente e editados em 17 diferentes 

idiomas. Nova York promoveu sua marca internamente de maneira muito forte e o 

seu sucesso alcançou o mundo com lojas que vendiam produtos com sua marca e 

sacolas com ela impressas, tornado-se assim uma das mais conhecidas e 

reconhecidas internacionalmente.  
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Toronto desenvolveu somente cinco modelos de banners que foram 

veiculados internamente e o Rio de Janeiro teve materiais divulgados em televisão, 

rádio, jornal, revistas e folhetos com média frequência nacional, focando mais na 

divulgação dentro do Estado e sem intenção de divulgação externa. Nessa 

campanha foram produzidos exemplares em português, além dos traduzidos em 

inglês e espanhol. 

Nossa quarta e última categoria busca definir a melhor forma de posicionar o 

marketing das campanhas, destacando-se a teorias dos 4P’s de McCarthy e a teoria 

dos 4C’s de Lauterborn que buscam entender o comportamento do consumidor para 

que a campanha esteja de acordo com as necessidades do público. A formulação do 

composto dos 4P’s por McCarthy (1960) visava atender aos objetivos do marketing e 

tinha como foco o produto e a forma como ele era passado ao público e o composto 

dos 4C’s, mais inovador, tinha foco no cliente e em suas necessidades. Tais 

compostos caracterizam-se, portanto, como formas de influenciar os clientes e os 

canais de comercialização que serão utilizados. 

Apesar das duas teorias terem seu espaço no mercado, nos dias atuais, com 

consumidores mais informados e exigentes, já é possível observar uma forte 

tendência na qual o usuário final de um produto é aquele que realmente detém o 

controle decisório da compra. 

A partir desta visão destacamos nossa percepção sobre as teorias 

apresentadas em cada um dos casos (Figura 54). 
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Utiliza a teoria dos 4C's de Lauterborn: 
Cliente, Custo, Conveniência e Comunicação.

Foco no usuário final (cliente) com tecnologias mais 
interativas e personalizadas.

TORONTO

4ª CATEGORIA: MARKETING
Utiliza a teoria dos 4C's de Lauterborn: 

Cliente, Custo, Conveniência e Comunicação.
Foco no usuário final (cliente) com tecnologias mais 

interativas e personalizadas.
Utiliza a teoria dos 4P's de McCarthy: 
Produto, Preço, Praça e Promoção.

Visa atender a objetivos de promoção, com foco no 
produto final.

NOVA YORK

Utiliza a teoria dos 4P's de McCarthy: 
Produto, Preço, Praça e Promoção.

Visa atender a objetivos de promoção, com foco no 
produto final.

Utiliza a teoria dos 4P's de McCarthy: 
Produto, Preço, Praça e Promoção.

Visa atender a objetivos de promoção, com foco no 
produto final.

PORTUGAL

ESPANHA

RIO DE JANEIRO

 
Figura 54: Características dos casos na categoria Marketing. 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 Dito isso, percebemos que o desenvolvimento de um posicionamento e 

imagem fortes, o estabelecimento de incentivos, o fornecimento de produtos e 

serviços locais de maneira eficiente e a promoção de valores para que os visitantes 

se conscientizem, são elementos significativos na promoção de uma marca turística, 

uma vez que ela ocupa um espaço significativo no imaginário dos visitantes 

influenciados pela propaganda e pela publicidade, que ajudam a estabelecer um 

relacionamento entre a marca e o cliente definindo uma filosofia de marca. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O presente estudou dedicou-se à análise do ambiente que envolve o 

marketing e a comunicação visando elaborar um material comparativo entre as 

marcas turísticas de Portugal, Espanha, Nova York, Toronto e Rio de Janeiro.  

Utilizamos quatro categorias-base retiradas da teoria apresentada, buscando 

definir suas semelhanças e diferenças, compreendendo como o conceito de marca é 

aplicado a cada uma delas. Para tal, aplicamos uma metodologia baseada no 

método comparativo, que visa analisar o estudo de exemplos similares para obter 

meios para avaliar as similaridades e diferenças do objeto de estudo. 

 A partir dos resultados obtidos com a análise das categorias, foi possível 

observar que, no que tange à categoria Comunicação, a maioria dos casos buscou 

transmitir características dos destinos que pudessem desenvolver não só nos 

visitantes, mas também na população local, um sentimento de identificação. As 

campanhas desenvolvidas para destinos turísticos devem, então, ser produzidas de 

maneira que divulguem a verdadeira essência do lugar e estejam de acordo com as 

expectativas de seu público-alvo, pois quanto maior a discrepância entre o que é 

real e o que é veiculado, maior a insatisfação do visitante. 

 Devemos ter cuidado também com a presença de estereótipos turísticos que 

podem vir a prejudicar a imagem do local e a proposta que uma determinada marca 

deseja transmitir. Tais estereótipos podem ser caracterizados por uma super 

exposição na mídia de aspectos que um determinado local possui como 

criminalidade e violência, doenças, atentados terroristas, entre outros. A falta de 

metas bem definidas na divulgação de uma marca pode vir a sofrer reflexos 

negativos provocados por estes aspectos, se tornando uma ameaça a um bem-

sucedido planejamento do destino. 

 Já na segunda categoria, Comunicação como ferramenta do marketing-mix, 

destacamos os melhores meios de informar e lembrar o visitante dos 

produtos/serviços que estão sendo oferecidos de maneira a gerar interesse e desejo 

de compra, além de estabelecer um relacionamento mais próximo com o cliente. 

Nesse quesito, foi possível perceber a grande influência que a internet e as redes de 

relacionamento têm tido atualmente, com todos os casos se posicionando nesses 

meios midiáticos. 
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 Na revisão teórica apresentada inicialmente, foi possível verificar que a 

internet vem sendo um dos principais meios de comunicação utilizados atualmente 

para divulgar marcas dos mais diversos tipos, incluindo as turísticas. Dessa forma, a 

comunicação irá atingir as pessoas em casa e favorecendo um contato mais direto 

com o cliente ao permitir que as mensagens veiculadas possam vir a influenciar seu 

comportamento de compra. 

 Ainda, através destes meios poderemos avaliar mais facilmente o feedback 

do público-alvo, uma vez que os perfis em redes de relacionamento e os sites na 

internet permitem a verificação em tempo real da quantidade de visitas e de 

comentários favoráveis ou não a campanha que está sendo promovida, permitindo 

que sejam tomadas as providências necessárias para melhorá-las caso seja 

necessário. 

 Ainda, verificamos na categoria três, como é importante definir corretamente 

as principais ferramentas promocionais a serem utilizadas, pois são elas que irão 

informar de maneira clara e objetiva o valor que a marcar pretende transmitir. Neste 

quesito vimos a elaboração e veiculação de grande quantidade de material gráfico 

em diversos idiomas, além de, em alguns casos, serem realizadas de pesquisas com 

moradores, turistas, investidores e trade local, na busca de entender melhor como 

tal ação deve ocorrer de maneira que atinja a todos de forma satisfatória. 

 Para que as metas promocionais sejam alcançadas, é importante determinar 

as necessidades e desejos do público-alvo que se deseja atingir, tornando os 

materiais disponíveis às populações, proporcionando a satisfação desejada de 

maneira eficiente e gerando uma concorrência mais acirrada com seus 

concorrentes. 

 O marketing atual exige uma comunicação bem elaborada com os clientes, 

facilitando a forma como a informação os alcança ao ocasionar um impacto positivo 

e gerar esforços para que uma maior variedade de ferramentas comunicacionais 

possa ser utilizada, com o objetivo de atingir seus diferentes mercados-alvo de modo 

mais direcionado e personalizado. Sendo assim, podemos inferir que a relação entre 

a mensagem a ser veiculada e o meio midiático que será utilizado deve ocorrer 

harmoniosamente, resultando em uma cooperação positiva e bem sucedida.  

 Na quarta e última categoria, que aborda o Marketing, procuramos verificar 

qual a melhor forma de posicionar o marketing das campanhas usadas como 
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exemplo, com vistas a verificar qual a possível teoria (4P’s de McCarthy ou 4C’s de 

Lauterborn) utilizada pelas mesmas. 

 Em nossos estudos foi possível perceber que para entender corretamente o 

cliente a que se deseja atingir, precisamos antes compreender o seu comportamento 

quando se trata de consumo. Dessa forma, identificamos as duas teorias citadas 

acima que facilitaram a melhor identificação deste comportamento, uma vez que os 

4P’s são tidos como um composto que visa atender aos interesses do produto e do 

marketing e os 4C’s, aos interesses do cliente. 

 A partir dos resultados obtidos, chegamos à consideração de que, 

atualmente, nesta categoria, quem efetivamente tem o controle sobre a decisão de 

compra de um produto ou serviço é o cliente, o usuário final. Tal fato permite o uso 

de tecnologias mais alternativas e personalizadas no que diz respeito ao 

relacionamento com o cliente, aspecto que pode ser percebido na análise 

apresentada na segunda e terceira categorias de estudo nas quais este projeto se 

baseou.  

 Sendo assim, pudemos perceber com base em tais categorias, algumas 

características importantes na construção das marcas e do seu significado para os 

destinos turísticos, ampliando a competitividade entre eles, sendo elas: o tratamento 

dos destinos como marcas com valores agregados; a tendência de se estar presente 

em websites e redes de relacionamento, tornando a convivência com o público-alvo 

mais próxima; a importância de realizar pesquisas com os públicos-alvo, buscando 

entender suas necessidades e assim construir uma marca que atenda a elas; e, por 

fim, a verificação de que é importante focar as estratégias de marketing no usuário 

final, sendo ele o detentor da decisão de compra. 

 A falta de um mecanismo de estudo prévio da cidade e das expectativas da 

população dificulta a determinação dos principais atrativos que podem ser 

trabalhados dentro do destino e das necessidades básicas que a sociedade local 

pode ajudar a detectar. Avaliando esta falha, verificamos também que a falta de uma 

pesquisa que identifique os desejos e expectativas dos moradores, visitantes e 

investidores pode ser melhor trabalhada e aplicada pelos destinos, de maneira que 

possam definir focos específicos de divulgação e promoção.  

 Outro fator que identificamos além das categorias definidas como base foi a 

importância da participação do Estado no desenvolvimento das campanhas. A 

presença do governo no que se trata de infraestrutura básica para a sociedade se 
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faz ainda mais necessária nesse momento, quando os destinos estão prestes a 

receber um público intenso em função da publicidade que sofrerão com o 

lançamento de suas marcas.  

Destacamos aqui que alguns destes pontos podem ser definidos através da 

realização de uma análise SWOT, que pode auxiliar nos próximos passos das 

campanhas, buscando o alcance do reconhecimento e do sucesso. Sendo assim, 

construímos um exemplar de como poderia ser montada uma análise SWOT que 

identificasse os problemas possíveis na elaboração de uma marca turística, 

buscando verificar os pontos que podem ser melhorados e aqueles que deve ser 

revistos, conforme segue: 

 

 

 
Figura 55: Análise SWOT para marcas turísticas. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Com todo o exposto, consideramos que o desenvolvimento de uma gestão 

estratégica das marcas pode contribuir positivamente para que ela seja construída 

de maneira que possa ocupar seu espaço no imaginário dos moradores, visitantes e 

investidores de maneira que esteja sempre se adequando às necessidades do 

público e à correta imagem que deseja passar. 
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APÊNDICE 

Entrevista estruturada com João Kalache, Diretor de Contas da Agência Prole 
de Gestão de Imagem, realizada no dia 12 de Julho de 2011. 

1) Quem foi o idealizador da marca e do conceito criados?  

A agência Prole 

2) Qual o órgão que teve a iniciativa de entrar em contato e quais eram suas 
pretensões com a criação da marca?  

A campanha fez parte de um planejamento criativo da agência proposto ao 

cliente (Governo). Ou seja, não veio dele a demanda. 

3) A criação da marca e conceito demandou quanto tempo desde seu 
planejamento até a divulgação? 

Duas semanas para criação e três para desenvolvimento de toda a 

campanha. 

4) Quando o projeto realmente entrou em vigor (data)? 

Março de 2011. 

5) Foi realizada alguma pesquisa de opinião com moradores da cidade e 

participantes do trade turístico para o desenvolvimento do projeto? E com 
potenciais visitantes e investidores? 

Não. 

6) Como se chegou à idéia de desenvolver a imagem da marca baseada no 

símbolo de marca registrada? 

A idéia foi posicionar o Rio como um lugar único, com uma identidade própria, 

que deve ser sempre valorizada e reconhecida por todos, principalmente nesse 

momento em que ele está na “moda”. Além disso, foi uma oportunidade de “linkar” o 

ícone RJ ao Governo do Estado, já que Rio é cidade. 

7) Quais foram as mídias escolhidas para sua divulgação e por quê?  

Televisão, rádio, jornal, revista, mídia exterior e folhetos encartados. 
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8) Qual a freqüência e intensidade com a qual a marca tem sido divulgada no 
mercado? 

Com grande freqüência em todas as mídias já citadas, tanto no Estado quanto 

no país (com uma freqüência bem menor). 

9) Há a pretensão de ser veiculado no cenário internacional? 

Não. 

10) Existia um público-alvo previamente definido? 

Qualquer campanha do Governo é direcionada para todas as classes (+18.) 

11) Por que a escolha das palavras paz, alegria, inovação, paixão, beleza e 
energia como valores representativos do Rio de Janeiro? 

Porque acreditamos que são valores associados e relacionados ao Rio de 

Janeiro. Poderiam e até caberiam trabalharmos outros também. 

12) Especulou-se que a marca ‘Brasil - Sensacional’ quando criada trouxe 
alguns problemas para empresas brasileiras que buscavam investimentos e 
parceiros no exterior por causa da imagem de ‘festa, carnaval, mulheres e 
futebol’. Você acredita que a campanha realizada pela Prole para o estado do 

Rio de Janeiro possa afetar os negócios da mesma forma? Por quê? 

Não. O direcionamento e posicionamento da campanha são bem diferentes. 

13) Será ou já foi colocada em prática alguma ferramenta de análise que 
busque avaliar a percepção da população e do trade quanto à marca? 

Estamos realizando uma pesquisa qualitativa que dentre outros fatores 

avaliará essa campanha. 
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ANEXO A 

 

Material gráfico da campanha Spain Marks. 
Fonte: Flickr (2011) 

 

 

Material gráfico da campanha Spain Marks. 
Fonte: Flickr (2011) 
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Material gráfico da campanha Smile! You are in Spain. 
Fonte: Flickr (2011) 

 

 

Material gráfico da campanha Smile! You are in Spain. 
Fonte: Flickr (2011) 

 



104 

 

 

 

Material gráfico da campanha Smile! You are in Spain. 
Fonte: Flickr (2011) 

 

 

Material gráfico da campanha Smile! You are in Spain. 
Fonte: Flickr (2011) 
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Material gráfico da campanha I need Spain. 
Fonte: Flickr (2011) 

 
 

 
 

Material gráfico da campanha I need Spain. 
Fonte: Flickr (2011) 
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Material gráfico da campanha I need Spain. 
Fonte: Flickr (2011) 

 
 

 

Material gráfico da campanha I need Spain. 
Fonte: Flickr (2011) 
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ANEXO B 

 

 

Material gráfico da campanha Toronto Unlimited 
Fonte: Toronto Unlimited (2011) 

 

 

Material gráfico da campanha Toronto Unlimited 
Fonte: Toronto Unlimited (2011) 
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Material gráfico da campanha Toronto Unlimited 
Fonte: Toronto Unlimited (2011) 

 

 

Material gráfico da campanha Toronto Unlimited 
Fonte: Toronto Unlimited (2011) 
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Material gráfico da campanha Toronto Unlimited 
Fonte: Toronto Unlimited (2011) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

ANEXO C 

 

 

Material gráfico da campanha Rio de Janeiro – Marca registrada do Brasil. 
Fonte: Flickr (2011) 

 

 

Material gráfico da campanha Rio de Janeiro – Marca registrada do Brasil. 
Fonte: Flickr (2011) 

 


